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פתח דבר

ציבור  הננו שמחים להגיש בפני  ומתוך חדווא דאורייתא  והודאה להשי"ת  בשבח 
התמימים ואנ"ש, לומדי התורה ומוקיריה את הגליון השלישי1 ד'קובץ הערות התמימים 

ואנ"ש' דישיבתנו.

ובתורת  ומשיח  גאולה  בעניני  ובחסידות,  בנגלה  וביאורים  חידושים  כולל  הקובץ 
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מאת רבנן ותלמידיהון דישיבתנו, ישיבה קטנה כפר 

חב"ד.

ידוע ומפורסם גודל מעלת כתיבת חידושי תורה והפצתם וכפי הוראתו הק' של הרבי 
ריבוי פעמים בשיחותיו, אגרותיו ומענותיו ש"כדאי לעודד ולזרז את כל אלו השייכים 
. לכתבם, ולפרסם זאת גם בדפוס )בקובץ מיוחד בפ"ע, או בקובץ   . לחדש בתורה 
הכולל חדושי תורה גם מאחרים(, ולא רק בין חבריהם ותלמידיהם, אלא גם בין לומדי 
התורה בכלל . . שעי"ז מתוסף ב"יגדיל תורה ויאדיר" בחיות ותענוג בלימוד התורה" 

)כלשונו הק' בשיחת ש"פ במדבר תנש"א - מוגה(.

קובץ זה יו"ל לרגל יום הבהיר כ"ח סיון, יום הצלתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
– יבחל"ח – מעמק הבכא האירופאי וביאתם צלחה לארצות  והרבנית הצדקנית נ"ע 
והיהדות  התורה  והפצת  בהחזקת  חדשה  תנופה  התחילה  שאז  תש"א  בשנת  הברית 
והפצת המעיינות מתוך צפיה ותשוקה לביאת המשיח - אשר זהו מהענינים המיוחדים 
שהודגשו בעבודתו הק' של הרבי מאז הגיע לארצה"ב. בקשר לכך, הבאנו כהקדמה 
לקובץ חלק משיחת קודש שנשא כ"ק אד"ש מה"מ בח"י ניסן תשמ"ח בה גילה טפח 
על שייכות הגעתו לארצות הברית עם ענייני משיח וגאולה - הענין הכי עיקרי שהזמן 

גרמא.

המשיח  מלך  אדמו"ר  מכ"ק  שיחה  הקובץ  בראש  הובאה  מלכות'  בדבר  כ'פותחין 
שיחה  תבל:  ברחבי  חב"ד  בישיבות  זו  בשנה  הנלמדת  שבת  מסכת  בענייני  שליט"א 
על סיום מסכת שבת - פוקקין מודדין וקושרין בשבת ובגדר קשר שאינו של קיימא, 
חידושי  באו  לזה  בהמשך  ואתחנן.  לפרשת  א'  שיחה  חי"ד  שיחות  בלקוטי  נדפסה 
התלמידים שנסדרו ע"פ נושאים, ובתוכם באו חידושי התלמידים ע"פ סדר הא'-ב' של 

יום הבהיר כ"ח סיון תשע"ט )במשכנה הקודם של  11 בהמשך לגליון הראשון שיצא לאור לרגל 
הישיבה - בעיר פתח תקווה( ולגליון השני שיצא לאור בשנה זו בקשר עם יום הבהיר 'י"א ניסן תשפ"ב 

- מאה ועשרים שנה' )קובץ ייעודי אודות הלכות קריאת שמע(. 
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שמות הכותבים. יצויין שחלק חשוב ועיקרי בקובץ הוא חידושי תורה על מסכת שבת 
הנלמדת השנה בישיבות חב"ד ברחבי תבל.

התודה והברכה לכל אלו שסייעו למען ההוצאה לאור של הקובץ ובפרט לתלמידים 
כתיבת  בחשיבות  התמימים  את  ועוררו  שעודדו  זו  לשנה  הק'  דישיבתנו  השלוחים 
הערות וחידושי תורה והודות לכך זכינו להוצאתם לאור של שני קבצי הערות בשנה זו.

מעל גבי במה זו נעורר את קהל בוגרי וידידי הישיבה שיואילו לשלוח גם הם את 
חידושיהם אל המערכת )בכתובת הדוא"ל: a77077080@gmail.com( ע"מ שנוכל 

להדפיסם בגליונות הבאים שיראו אור בהמשך בעז"ה.

כאן המקום להודות לחברי הנהלת ישיבתנו הק' על כל עבודתם ועמלם להצלחת 
דוד"  בית  "חיילי  היקרים,  התמימים  ובחינוך  וברוחניות  בגשמיות  הישיבה  ופריחת 
לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ, ה"ה: ראש הישיבה הגה"ח הרב יצחק אהרן אקסלרוד שליט"א, 
הרב יוסף יצחק שי' בקשי משגיח ראשי ומנהל רוחני, הרב פנחס רמי שי' שוורץ מנהל 

מערך הלימודים ומשפיע בישיבה.

תקווה,  אנו  מלאים  הגאולה',  ו'סף  המשיח'  'ימות  של  נעלה  כה  בזמן  ובהמצאנו 
אשר הוצאתו של הקובץ לאור עולם תהווה את הפעולה האחרונה - "המכה בפטיש" 
שתכריע את הכף ותביא תשועה והצלה לעולם כולו, ונזכה לראות את מלכנו משיחנו 
בעיני בשר בגאולה האמיתית והשלימה, וישמיענו נפלאות מתורתו – "תורה חדשה 

מאיתי תצא" תיכף ומי"ד ממ"ש.

 בברכת התורה
 מערכת הערות התמימים ואנ“ש
שע“י ישיבה קטנה כפר חב"ד

יום הבהיר כ"ח סיון ה'תשפ"ב
מאה ועשרים שנה לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ישיבה קטנה כפר חב"ד )"ישיבת הבוכרים"(

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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דבר מלכות

הפרטיים  בחייו  להתערב  שיתחיל  אומרת  זאת  מה  המפחדים:  כאלה  יש 
והנהגתו הפרטית של יהודי שני? 

ובפרט, שאם הי׳ מדובר אודות קיום מצות עשה, או ״לאפרושי מאיסורא״1, 
שמירה ממצות ל״ת – אין לו ברירה, והוא ניגש אליו ואומר לו: הקשב, התורה 
הורתה לי שאתערב בעניניך, ״הוכח תוכיח את עמיתך״2, ״ואהבת לרעך״ – ע״י 
אהבה וע״י תוכחה, ושני הענינים יחדיו, ״ימין מקרבת״ ורק אח״כ ״דוחה״, והדחי׳ 

היא רק ב״שמאל״3, כמדובר לעיל4; 

אבל כיצד יכול לעשות כן כאשר מדובר אודות ענין שלא ראו אבותינו, שהרי 
ברחובות  הסתובב  סבו  או  שאביו  מסבו,  ועאכו״כ  מאביו,  שמע  לא  פעם  אף 
ונעמד באמצע היום אצלו בבית הכנסת ואמר: ״יהודים, תצעקו עד מתי משיח 

אינו בא״?! 

יודע שכך יענו – כי גם אני  מדוע אני  ]כ״ק אדמו״ר שליט״א חייך, ואמר:[ 
לא שמעתי את זה מאבי, ועאכו״כ לא מסבי... ואפילו מעצמי )״פון זיך ַאליין״(, 
לפני ביאתי לארצות הברית5, ג״כ לא שמעתי את זה... מדוע התחלתי להרעיש 

11 ל׳ חז״ל – שבת מ, ב.
12 קדושים יט, יז.

13 סוטה מז, א. סנהדרין קז, ב. הל׳ ת״ת לאדה״ז פ״ד הי״ז.
14 שיחת ש"פ ויקרא תשמ"ח )דברי משיח תשמ"ח ח"ג ע' 1167. 
15 קודם אמר: לארץ ה... – אינני יודע כיצד לקרוא לזה... המו״ל.

אפילו מעצמי לא שמעתי זאת לפני ביאתי לארצות הברית
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)״טומלען״( בזה – אינני יודע, אבל כך הוא המעשה... 

אבל מכיון שזה נעשה, מסתמא ראו עד עכשיו תוצאות טובות! 

היכן  הרי   – לעיל  כמוזכר  מכך,  מרוצים  שאינם  כאלה  מספיק  שיש  ואע״פ 
נמצא אדם שמרוצים ממנו... זהו טבע בני אדם ש״אין דעותיהן שוות״6, והרי הוא 
קשור עם עצמו ועם אחד ועם שני ועם שלישי, ועם אביו ועם סבו ועם המשפיע 
שלו או עם הרב שלו וכיו״ב, ובמילא ע״פ טבע הוא מוכרח להיות אינו-מרוצה 

מיהודי שני... 

אבל בכל אופן, כדאי אפילו אי-ריצוי זה – כאשר מסתכלים על ילדים קטנים 
כיצד הם צועקים ״דַאלָאי גלות״, ועאכו״כ שיש יהודים אחרי בר מצוה שכבר 
צועקים ג״כ... לא ברוסית ״דַאלָאי גלות״, אלא הם צועקים באידיש, או בלשון 

הקודש, ובאיזה נוסח שיהי׳ – העיקר שמתכוונים לאותו ענין ולאותה נקודה. 

)דברי משיח תשמ"ח חלק ג' ע' 331-2
באדיבות 'המכון להפצת תורתו של משיח'(

16 ראה ברכות נח, רע״א. סנהדרין לח, א. תנחומא פינחס י. ועוד.
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בגדר מלאכת קשירה - וחילוקה ממלאכת הוצאה
לקוטי שיחות חי"ד, שיחה א' לפרשת ואתחנן

ך בכרולא דאורייתא • פלפ  38 

א לקוטי שיחות חלק יד, ואתחנן 
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 41 לקוטי שיחות חלק יד, ואתחנן א 
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ך בכרולא דאורייתא • פלפ  42 
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 43 לקוטי שיחות חלק יד, ואתחנן א 
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ך בכרולא דאורייתא • פלפ  44 
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 45 לקוטי שיחות חלק יד, ואתחנן א 
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ך בכרולא דאורייתא • פלפ  46 
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תירוץ קושיית התוספות על פירוש הערוך בענין אמגושא

 הת’ שמואל שי’ בן שמואל
תלמיד בישיבה

א
במסכת שבת )עה, א( מובאת הלכה משמו של רב: “הלומד דבר אחד מן המגוש 
חייב מיתה“ - ש“אפילו דבר אחד אסור ללמוד ממנו“ )רש“י(, ובהקשר לכך מביאה 
הגמרא שישנה מחלוקת בין רב לשמואל בפירוש המשמעות של “אמגושא“: אחד מהם 
אומר שאמגושא הוא “גדפי“ - “מין האדוק בעבודה זרה ומגדף תמיד את השם ומסית 
ואומרת  - מכשף.  ואחד אומר שהפירוש הוא “חרשי“  )רש“י(,  זרה“  אנשים לעבודה 
הגמרא שעפ“י ההלכה הנ“ל המובאת משמו של רב, שאסור ללמוד שום דבר ממגוש, 
ניתן להוכיח שרב הוא הסובר שמגוש פירושו גדפי - מין )וממילא שמואל הוא הסובר 
שפירושו חרשי - מכשף( שהרי מהנאמר בקשר לשלילת כישופים בקרב בני ישראל 
זאת  זה למדו, שאין אתה למד  הגויים ההם“1, מפסוק  “לא תלמד לעשות כתועבות 
לצורך עשיית כישופים אך אתה למד להבין את עניינם, כדי שאם יעמוד נביא שקר 
וא“כ לימוד כישוף ע“מ להבחין במכשף  ויעשה לפניך כישופים תדע שהוא מכשף, 

מותר.

11 דברים יח, ט.

נגלה
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והנה רבותינו הראשונים נעמדים לבאר לגבי איזה ענין אומרת הגמרא שרב ושמואל 
נחלקו בו מהו הפירוש “אמגושתא“:

בתוספות2 מובא תחילה את פירושו של הערוך המפרש שנחלקו אודות דברי רב פפא 
במסכת מועד קטן )יח ע“א(, שפרעה היה אמגושי שנאמר “הנה יוצא המימה“, שבזה 
נחלקו רב ושמואל )אודות פרעה(, כשאחד סובר שהיה יוצא לעשות כשפים והפירוש 
של אמגושי הוא מכשף, ואחד סובר שהיה עושה עצמו לעבודה זרה, שהיה אומר לי 

יאורי ואני עשיתני, והפירוש של אמגושי הוא מין המסית לע“ז.

אמנם על פירוש זה כותב התוס’: “ואין נראה לר“י דפליגי רב ושמואל במאי דאמר רב 
פפא“ ור“י מפרש שנחלקו במשמעותו של אמגושא “בשום מקום במשנה או ברייתא“.

ב
שלמדו בפשט דברי התוספות3 שבדבריו מבואר גם הטעם שמחמתו אין  והנה יש 
נראה לר“י לפרש כפירוש הערוך, ש“אין נראה לר“י דפליגי רב ושמואל במאי דאמר רב 
פפא“ - שלא ייתכן שרב ושמואל שהם מהדור הראשון של האמוראים יחלקו בפירושה 

של מימרא של רב פפא שהינו כמה דורות אחריהם!

וצריך להבין מה ישיב הערוך על קושיה חמורה זו. ויש להעיר שלחומר הקושיה היה 
לכאורה מתאים לתוספות להשתמש בלשון שונה והחלטית יותר מ“ואין נראה לר“י“ 
וכגון “וקשה לר“י“, “ותימה לר“י“ וכיו“ב )כפי שמצינו בכמה מקומות בתוספות(, ומכך 
שלא השתמש בלשונות כאלו נראה שתוס’ מסכים שהערוך יכול ‘להתמודד’ עם קושיה 

זו בלא דוחק גדול וצריך להבין, כנ“ל, מה יתרץ הערוך על קושיה זו4.

ואולי י“ל שכיון שהמדובר כאן הוא במציאות שאירעה בפועל עם פרעה שהיה אחראי 
על שיעבודן של ישראל, הרי אף שהמקור הראשון שאנו מוצאים לפנינו בתלמוד בו 
נכתב שפרעה היה אמגושי הוא בדברי האמורא רב פפא, אין זה מכריח שעובדה זו לא 

הייתה ידועה לרב ושמואל וייתכן שגם להם היה ידוע דבר זה ונחלקו בפירושו. 

12 ד“ה אמגושא.
13 וכך ביאר לנו ראש הישיבה הרב אקסלרוד שי’ בשיעורו. 

במו“ק  בגמ’  הגורסת  הגירסא  עפ“י  הערוך  דברי  את  לתרץ  כתב  אריה’  ה’בן  המערכת:  הערת   14
)האומרת ש“פרעה אמגושי היה“( שהאמורא האומר זאת הוא “רב“ וא“כ ניחא, אמנם מהתוס’ הגורס 
“רב פפא“ ובכל זאת משתמש בלשון הלא החלטית כ“כ )“ואין נראה לר“י“( נראה שידוע ומוסכם לו 
שקיים תירוץ לקושיה זו גם בלא שינוי הגירסא )אמנם יש להעיר שיש שגרסו גם בתוס’ “רב“ ולא “רב 

פפא“, ואכ“מ(.
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וסימוכין לדבר - דברי הגמרא הידועים במסכת סוכה )כח, א( אודות רבי יוחנן שלא 
הניח דבר גדול ודבר קטן שלא למד, והכוונה בדבר קטן היא, ‘הויות אביי ורבא’, וכפי 
שביארו רבים, שלרבי יוחנן היו ידועים כל הדינים האלה כבר בימיו, ומפני סיבות לא 

נכתבו, ורק בדור אביי ורבא נשנו שוב ואז נכתבו בשמם.

מקור דברי הר“ן על השתתפות הבע“ח במ“ת ושאז פסקה זוהמתן 
מלבד הדגים

 הת’ ישראל שי’ הכהן ברנדלר
מהתלמידים השלוחים

א
בגמרא במסכת שבת )קח, א( מובא שמר בנו של רבינא שאל את רב נחמן בר יצחק 
האם אפשרי לכתוב תפילין על גבי עור של דג והשיבו רב נחמן בר יצחק: “אם יבא 
נפרש  ויאמר“5, שאם  יבא אליהו  ומבררת הגמרא מה הפירוש ב“אם  ויאמר“.  אליהו 
שאליהו יאמר לנו שלדג יש עור לא מובן שהרי אנו רואים זאת בעצמנו, ועוד שכך כבר 
מובן מהמשנה )כלים י, יא( האומרת ש“עצמות הדג ועורו מצילין באהל המת“, אלא 

הפירוש הוא שאליהו יפשוט הספק אם פסקה הזוהמא ממנו או שלא פסקה.

והנה בפירוש הזוהמא המדוברת כאן פירש הריטב“א שהכוונה לזוהמא שיש בעורו 
של הדג, והספק הוא אם היא עוברת בעיבוד או לא. וכן משמע מדברי הרמב“ם שכתב6: 
“ואין כותבין על גבי עור הדג הטהור מפני הזוהמא, שאין הזוהמא פוסקת בעיבודה“. 
נמצא שלדעת הריטב“א והרמב“ם המדובר כאן הוא בזוהמא גשמית ופיזית - הריח רע 
הראשון שפוסק בבהמה לאחר העיבוד, והשאלה האם פוסק גם בדג לאחר העיבוד או 

שלא.

והנה על ביאורם מקשה בחידושים המיוחסים לר“ן שלפירוש זה שוב מגיעים אנו 
לקושית “הא קא חזינן“ - שכשם שהגמרא דחתה את האפשרות שאליהו יאמר לנו האם 

15 מרש“י כאן )ד“ה מאי אם יבא אליהו ויאמר( מבואר ששאלת הגמרא )והביאור שמציעה בהמשך( 
נובע מכך שאין לומר שאליהו יכריע ויפסוק מה הדין בענין זה שהרי “היתר ואיסור אין תלוי בו דלא 

בשמים היא“.
16 הל’ תפילין פ“א, ה“י.
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יש לדג עור שהרי אנו רואים זאת בעצמנו, כך יש לדחות את ההסבר שאליהו יאמר אם 
פסקה הזוהמא או לאו7.

]ובאיילת השחר הקשה קושייה נוספת בתוכן הענין, שבמה יש בעור הדג זוהמא 
יתירה משאר עורות והרי אוכלים אותו[.

ומחמת קושיה זה מבאר הר“ן שהמדובר כאן הוא אודות זוהמא רוחנית, הזוהמא 
הר“ן  מחדש  זה  ובענין  האנושי8,  המין  ובכל  בחווה  הדעת  עץ  חטא  בעת  שהוטלה 
שהזוהמא הוטלה לא רק במין האנושי אלא גם בכל בריות שבעולם כולל הבעלי חיים 
]וראיתי שהיו שביארו זאת עפ“י דברי המדרש שכולם )חוץ מעוף אחד( שמעו לחווה 
תורה  מתן  שבשעת  שכשם  הר“ן  ואומר  ה([,  יט,  רבה  )בראשית  הדעת  מעץ  ואכלו 
פסקה הזוהמא מישראל כך גם פסקה “מן הבריות שהיו שם חוץ מדגים שלא היו שם“, 

ועל כן זקוקים אנו לאליהו שיודיע לנו האם פסקה זוהמא רוחנית זו מהדג או שלא.

ומתבקשת השאלה מהו מקורו של הר“ן לכך שכל הבעלי חיים נכחו במתן תורה 
)וכפי שהקשה באיילת השחר(. ובשפת אמת כתב שבוודאי הייתה בידו של הר“ן קבלה 
שכל הבעלי חיים עמדו על יד הר סיני במתן תורה - מלבד הדגים שאינם יכולים לזוז 

מן המים ליבשה.

ב
ואולי יש לומר שאין זו קבלה עלומה שהייתה בידו של הר“ן אלא יסוד דבריו הוא 
בדברי חז“ל )שמות רבה כט, ט( האומרים ש“כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה צפור 
לא צווח עוף לא פרח שור לא געה“, ומבואר במאמרים ובשיחות וכו’ שזה היה חלק 

מעניינו של מתן תורה - גילוי אלוקות שחדר בגשמיות העולם עד בבעלי חיים וכו’.

ויש לפרש שזהו מקורו של הר“ן ש“הבריות היו שם“, שאפ“ל הכוונה בזה שהיינו 
לאו )דוקא( נוכחות במובן הפיזי סביב הר סיני אלא השתתפות בעניינו של מתן תורה 
- גילוי אלוקות בגשמיות העולם וכו’ ואזי פסקה זוהמתן של הבעלי חיים שהשתתפו 

בזה9.

17 אלא שאולי יש לחלק שבניגוד להאם יש לדג עור אם שלאו שזהו ממש דבר מוחשי שאנו רואים 
בעינינו הזוהמא היא דבר שדורש יותר הכרעה שכלית באיזה מידה זה זוהמא שמונעת מהעור להיות 

ראוי וכו’, ויל“ע.
18 שבת קמו, א, עבודה זרה כב, ב, יבמות קג, ב.

19 וראה במאמר ד“ה ביום השמיני עצרת תהיה לכם תש“מ )‘קונטרס שמע“צ ושמח“ת - תשמ“ז’( 
געה“  לא  פרח שור  לא  עוף  צווח  לא  ל"ציפור  )בישראל(  זוהמתן“  “פסקה  בין  )ס“ב(  שמקביל שם 
)בעולם(, וכן מבאר שם )ס“ג( שפסקה זוהמתן הוא פעולת הגילוי דמ“ת בגוף )שזהו בדומה ממש 

למבואר אודות הענין ד“ציפור לא צווח“ וכו’ שזה פעולת הגילוי דמ“ת בעולם הגשמי(. 
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נפרד  סוג  )שהם  הדגים  את  מונה  שאינו  רואים  המדרש  בדברי  כשמעיינים  והנה 
ושונה לגמרי מעוף ובהמה אותם מונה( ויש להסיק מכך לכאורה שבהם לא היה ענין 
זה. וי“ל שזהו מה שכותב הר“ן שהדגים “לא היו שם“ - שלא היו שותפים לעניינו של 

מ“ת כגילוי אלוקות שחודר בעולם וכו’10.

אלא שמיד מתעוררת התמיהה כיצד אפשר לומר שהיה סוג חשוב בברואים שבו לא 
חדר בו הגילוי אלוקות דמ“ת?! ויש לבאר בזה, שהרי בהמשך המדרש נאמר גם ש“הים 
לא נזדעזע“ ומכיון שהדגים שבים לא נבראו להיות מציאות בפני עצמם אלא תמיד הם 
מכוסים ומובלעים במים, וכל מציאותם היא המים ]וכמודגש בדין דכל שבים טהור, 
כיון שעיקר מציאותם הוא המים )ועד שלדעת רשב“ג11 כל שהוא מבריאת המים אינו 
כדגים  הנפרדת  אף שבמציאותם  על  כן  על  היא המים([  חוצץ, דאמיתית מציאותם 
לא נפעל ביטול זה ו“לא היו שם“ בכל זאת הם נכללים בביטול הים, עיקר מציאותם, 

שפסק מהזדעזעותו.

הר“ן  דברי  על  השחר  האיילת  מה שהקשה  את  לתרץ  גם  אפשר  זה  ביאור  ועפ“י 
שלכאורה אם לא היו שם הדגים קשה )על הצד שאליהו יאמר שפסקה מהם הזוהמא( 
כיצד פסקה מהם אם לא נכחו במ“ת שאז פסקה הזוהמא מבני ישראל והבע“ח12, אלא 
שלפי הנ“ל הרי מצד אחד לא היה במציאותם כדגים השתתפות בגילוי אלוקות שחודר 
בגשמיות העולם כעניינו של מ“ת אולם מאידך הם נכללים בביטולו של הים שהוא 
עיקר מציאותם, ובזה יפשוט אליהו הספק האם זה שנכללים בביטולו של הים מספיק 

לענין פסקה זוהמתן או לא.

וכ“ז הוא מהנראה לעניות דעתי ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

110 ועפי“ז אין הפירוש כדברי השפת אמת שהדגים לא נכחו כי לא יכולים לצאת מהמים )שהרי 
נוכחות פיזית סביב הר סיני( אלא שלומדים שהדגים לא היו שם מדברי חז“ל הללו  לא מדובר על 

שמשמיטים אותם בתיאור זה. 
111 מקואות פ“ו מ“ז. ידים פ“ב מ“ב.

112 להעיר שלעת“ל יקויים הייעוד “ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ“ ועפי“ז יש לתרץ קושיה 
זו בפשטות שגם אם הדגים לא היו במ“ת, לע“ל תופסק זוהמתן, במכ“ש מהא דג’ קליפות הטמאות 

יעלו לקדושה )תניא פ“ז(.
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סופו של בר הדיא

 הת’ מנשה דובער שי’ גבירץ
תלמיד בישיבה

א
במסכת ברכות )נו, א-ב( מופיע סיפורו של בר הדיא, פותר חלומות, שלמי שנתן לו 
שכר על הפתרון - פתר לו את החלום לטובה, ולמי שלא נתן לו שכר - פתר לו לרעה, 
ומתארת הגמרא כיצד אביי ורבא חלמו חלומות זהים אולם לאביי פתר לטובה ולרבא 
לרעה בהתאם להנ“ל, וכך אכן התגשם. הדבר נמשך עד שגם רבא שילם את שכרו 
האחרון  מתארת שהחלום  והגמרא  לטובה  חלומותיו  את  לפתור  הדיא  בר  החל  ואז 
שפתר לרבא לטובה הוא מה שרבא ראה בחלומו שהוא קורא את מזמורי ההלל בהם 
נותנים שבח על גאולת מצרים )“הלל המצרי“. והוא ההלל שקורין בליל פסח( ופתר לו 
שיתרחש לו נס, אולם בגלל שהיה זה בעת שהיו יחדיו בספינה אמר לעצמו בר הדיא 
שלא כדאי לו להיות יחד עם מי שיזדקק לנס )“שמא כאן יארע לו הנס שתטבע הספינה 
והוא ינצל ]ובר הדיא לא ינצל[“, רש“י( ולכן ירד מהספינה ובעת רדתו נפל ממנו ספר 

ורבא מצא שכתוב בו: כל החלומות הולכין אחרי הפה.

בעקבות כך אמר רבא לבר הדיא: רשע, בך היה הדבר תלוי וציערת אותי כל זאת, 
על הכל אני מוחל לך חוץ מעל בתו של רב חסדא )שהייתה אשתו של רבא, ונפטרה 
בעקבות פתרון לרעה של א’ מהחלומות(. יהי רצון שימסר אותו האיש לידי המלכות 
שלא ירחמו עליו. בר הדיא שנבהל מכך )הוא עשה ק“ו בעצמו: אם מקובלנו שקללת 
תלמיד חכם אפילו אם נאמרה בלא סיבה מתקיימת ק“ו בנדו“ד שבדין קיללני כך( 
וכך אכן עשה  עוון’, לגלות לבין הרומאים  החליט, בהתאם למאמר ש’גלות מכפרת 

וישב בפתח ביתו של ראש שומרי אוצר המלך שברומי. 

והנה ראש השומרים ראה בחלומו שנכנסה מחט באצבעו וביקש מבר הדיא לפתור 
את החלום אך בר הדיא סירב מחמת שהלה סירב לבקשתו לתת לו זוז, אח“כ חלם הלה 
שחדרו תולעים בשתי אצבעותיו ושוב סירב בר הדיא לפתור את החלום מחמת שלא 
נעתר לבקשתו לתת לו זוז, וכשחלם הלה שחדרו תולעים בכל אצבעותיו פתר לו בר 
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הדיא את החלום לרעה ואמר לו שמשמעות החלום היא שפשטו תולעים בבגדי המשי 
המעולים של המלך שעל שמירתם הופקד. 

כשבאו מבית המלך להרוג את ראש השומרים מהנזק שנגרם טען בפניהם: מדוע אני 
האשם? הביאו תחתי את זה שידע ולא אמר, היינו בר הדיא שלא הודיע על כך בעת 
החלום הראשון והשני. קיבלו זאת מבית המלך והביאו את בר הדיא תחתיו ואמרו לו: 
בגלל זוז אחד שלך - נהרסו בגדי המשי המעולים של המלך! והרגוהו במיתה נוראית 

המתוארת שם.

ב
והנה בהנ“ל יש להעיר שלכאורה לפי אמיתת העניינים טענתו של ראש השומרים 
המשי  בבגדי  להתפשט  מתחילים  שהתולעים  )שידע  הדיא  בר  נגד  המלך  אוצר  של 
נכונה, שהרי לעיל הובא שרבא מצא בספרו של  ולא הודיע על כך( אינה  מתחילה 
בר הדיא שיסוד פתרונותיו נשען על הכלל שהכל הולך לפי מה שיאמר הפותר בעת 
פתרון החלום ואם כן משני החלומות הראשונים, אותם לא פתר בר הדיא כלל כנ“ל, 
אין לראות שבבגדי המשי היקרים של המלך מתחילים לפשוט תולעים, וכשם שפתר 
בר הדיא לאביי, וכן בהמשך לרבא, כמה חלומות שעל פניהם נשמעו כרעים ובפועל 
פתרם לטובה - כך גם היה יכול להיות כאן באם ראש השומרים היה משלם לו זוז, ועל 
כן אין לטעון עליו שידע על ראשית התפשטות התולעים מתחילה )לאחרי החלום הא’ 

והב’( שהרי אז הדבר כלל לא אירע!

מה שאין כן את דבריהם של אלו שהרגוהו מבית המלך, “בגלל זוז אחד שלך - נהרסו 
בגדי המשי המעולים של המלך!“, כן ניתן להסביר גם בהתאם לדברים לאמיתם )על אף 
שבפשטות דבריהם נאמרו כהמשך לטענת ראש השומרים ועל כן דבריהם מתפרשים 
כטענה על כך שבגלל שלא קיבל זוז לא גילה על התפשטות התולעים מבעוד מועד( 
שניתן לבאר שטענתם היא על כך שבסופו של דבר, בחלום הג’, פתרו לרעה בגלל שלא 

קיבל זוז ועל כך טענתם עליו.

ג
מכוונת  אינה  הדיא  בר  על  השומרים  ראש  של  שטענתו  שבכך  להוסיף  יש  ואולי 
לאמת - כפי הכלל שהופיע בספרו של בר הדיא )שהכל הולך לפי איך שפותר בפיו 
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בסוף( יש ביטוי )עכ“פ באופן סמלי( לכך שמענישים אדם מידה כנגד מידה13, שהרי בר 
הדיא הסתיר את כלל ויסוד זה שלו בפתרון החלומות כפשוט )שמובן בפשטות שהיה 
זה חידוש שרבא מצא זאת כתוב בספרו בעת שירד מהספינה, וגם פשיטא שאם לא היה 
מסתיר זאת לא היו באים אליו כלל לפתרון חלומות אותם שלא חפצו לשלם לו זוז( 
ובכך הטעה את הציבור בכלל ואת רבא בפרט כמתואר באריכות בסוגייתנו, ובעניינו 
של רבא מצינו בפירוש שע“י כך גרם למוות של אשתו )שע“ז לא אבה רבא לסלוח לו, 
כנ“ל( וכן למוות של בניו ובנותיו )כמבואר בתיאור המעשה המלא שבגמרא( ועל כן 
בזה שמותו נגרם מטענה שנסתרת אם היה מגלה את יסודו זה שבפתרון החלומות, בא 

לידי ביטוי ענין ה’מידה כנגד מידה’.

בפירש“י אודות מה חלקו רב ושמואל בענין מגוש

 הת’ נווה שי’ גשמא
תלמיד בישיבה

א
במסכת שבת )עה, א( מובאת הלכה משמו של רב: “הלומד דבר אחד מן המגוש חייב 
מיתה“ - ש“אפילו דבר אחד אסור ללמוד ממנו“ )רש“י(, ובהקשר לכך מביאה הגמרא 
שישנה מחלוקת בין רב לשמואל בפירוש המשמעות של “אמגושא“: אחד מהם אומר 
שאמגושא הוא “גדפי“ - “מין האדוק בעבודה זרה ומגדף תמיד את השם ומסית אנשים 

לעבודה זרה“ )רש“י(, ואחד אומר שהפירוש הוא “חרשי“ - מכשף.

והנה כמה מהראשונים נעמדים לבאר כלפי מה בדיוק נחלקו רב ושמואל במשמעותו 
של “אמגושא“:

רש“י מפרש: “אמגושא - דאמרינן בכל דוכתא רב ושמואל פליגי ביה“.

בתוספות14 הובא תחילה הערוך שפירש שרב ושמואל נחלקו אודות דברי רב פפא 
במסכת מועד קטן )יח ע“א( שפרעה היה אמגושי שנאמר “הנה יוצא המימה“, שבזה 
נחלקו רב ושמואל כשאחד אומר שהיה יוצא לעשות כשפים והפירוש של אמגושי הוא 

113 סוטה פ“א, מ"ז: “במידה שהאדם מודד - בה מודדים לו“. ועד“ז בסנהדרין צ, א: “כל מידותיו 
של הקב“ה - מידה כנגד מידה“.

114 ד“ה אמגושא.
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מכשף, ואחד אומר שהיה עושה עצמו לעבודה זרה, שהיה אומר לי יאורי ואני עשיתני 
וא“כ והפירוש של אמגושי הוא מין המסית לע“ז.

אך על פירוש זה כותב התוס’: “ואין נראה לר“י דפליגי רב ושמואל במאי דאמר רב 
פפא“ ור“י מפרש שנחלקו במשמעותו של אמגושא “בשום מקום במשנה או ברייתא“.

ולעניות דעתי נראה לומר שניתן לפרש בשני אופנים את פירושו של רש“י הנ“ל, 
האם דבריו תואמים וזהים לביאור זה של ר“י בתוספות או שהוא פירוש אחר:

דהנה בפשטות דברי רש“י שנחלקו על אמגוש שאומרים בכל מקום - הכוונה היא 
לכל במקום במשנה או בברייתא כפי שמפרט תוספות, ומה שדוקא התוספות מוסיפים 
בפירוש “בשום מקום במשנה או בברייתא“ י“ל בפשטות שזהו בגלל שקודם לכן ר“י 
שלל את פירוש הערוך מצד זה שרב ושמואל היו לפני רב פפא15 וע“כ בביאורו של 
ר“י מדגיש שלפי ביאורו אתי שפיר כי רב ושמואל נחלקו על מה שנאמר “במשנה או 

בברייתא“ שלפניהם.

אמנם נראה שאפשר ללמוד ברש“י גם באופן אחר )עכ“פ בדוחק( שבכוונתו “מגושא 
לפנינו  המצוי  אותו  זמנם,  בן  המגוש  על  שנחלקו  הכוונה  דוכתא“  בכל  דאמרינן   -
ומכונה בפי הכל )“דאמרינן בכל דוכתא“( בשם ‘מגושא’ שבזה נחלקו האם הוא מכשף 

הוא מין המסית לעבודה זרה16.

115 כן היו שלמדו בתוספות וכן פירש לנו הרב אקלסרוד בשיעור.
116 הערת המערכת: בביאור איזו מחלוקת שייכת במגוש שלפנינו י“ל או כמו שפירש הב“ח )יו“ד 
סי’ קעט ס“ט ד“ה גרסינן( שנחלקו על סתם מכשף המצוי לפנינו האם הוא גם מין או שרק מכשף או 
כמו שפירש בהגהות רא“ם הורביץ שמגוש הוא העוס’ במיני לחשים ורב ושמואל נחלקו האם לחשים 
אלו הם מענייני כישוף או שנחשבים לע“ז )כעין מחלוקת רבי יהודה ורבנן )במסכתנו לעיל - סז, ב( בגד 

גדי ודונו דיני אם הוא מדרכי האמוריים או שיש בזה משום עבודה זרה.
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בענין ההיתר ללמוד על כישוף כדי “להבין ולהורות“ לדברי רש“י

 הת’ מנחם מענדל שי’ טל
תלמיד בישיבה

א
על  דרשה  א(  )עה,  שבת  במסכת  הגמרא  מביאה  כישופים  לימוד  לאיסור  בנוגע 
הפסוק “כי אתה בא אל הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך לא תלמד לעשות כתועבות 

הגויים ההם“17 - “אבל אתה למד להבין ולהורות“.

ומפרש רש“י18 מה משמעות התועלת של “להבין ולהורות“ שלשם כך מותר ללמוד 
על כישוף: “שתוכל לעמוד בהן ואם יעשה נביא שקר לפניך שתבין שהוא מכשף“. 

ופירוש הדברים הוא שכשנביא נשלח ע“י הקב“ה לעם עיר או ממלכה לומר להם 
נבואה אזי כדי שיידעו האם באמת שלחו הקב“ה נותנים לו משמים אות ומופת וכשעושה 
זאת )והוא “אדם שהיינו יודעים בו מתחלתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו 
שנתעלה בהן על כל בני גילו והיה מהלך בדרכי הנבואה בקדושותה ובפרישותה“19( 
מצווה לשמוע ממנו )כל עוד לא ביקש להכחיש את נבואתו של משה רבינו ש“עינינו 
ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר האש והקולות והלפידים והוא ניגש אל הערפל 
והקול מדבר אליו“20( וכאשר ילמד האדם בענייני כישוף יידע להבחין האם הנביא אכן 

עשה אותות ומופתים או שעשה כישוף. 

והנה צריך להבין: מדוע כשרש“י נדרש לפרש את דברי הגמרא הללו המביאה היתר 
ללמוד כישוף כדי “להבין ולהורות“, מבאר הוא זאת בדיני נביא הנבחן על פי אות 
ומופת, שבזה יש להבחין בין אות ומופת ובין כישוף, ואם זהו כישוף הרי זה נביא שקר 
- ענין שבו הכישוף הוא רק פרט אחד ולא כל הענין21, במקום לפרש את הדברים כלפי 

117 דברים יח, ט.
118 ד“ה להבין.

119 רמב“ם הלכות יסודי התורה ז, ז.
120 רמב“ם הלכות יסוה“ת ח, א. 

121 ולהעיר שבדברי הרמב“ם משמע שאין זה מתפקידינו לחוש ולבדוק האם עושה הטוען לנבואה 
אות ומופת זה בדרך כישוף וכדבריו )הלכות יסוה“ת ח, ב( שאמונתנו בו כשנותן אות ומופת היא מכח 
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עצם איסור כישוף - “לא ימצא בך . . מכשף“22 שבו עסקינן )ושזהו הפסוק האמור מיד 
לאחרי הפסוק ד“לא תלמד לעשות“(?

ב
ואולי יש לומר שרש“י מדקדק בדברי הגמרא הנוקטת כלפי הענין שלשמו הותר 
לימוד כשפים בלשון כפולה “להבין ולהורות“, שמשמעותה של כפילות זו בפשטות 

היא: “להבין“ - הבנתו האישית של האדם “ולהורות“ - הוראה לאחרים23.

והנה עם היות שהציווי “לא יהיה בך . . מכשף“ הוא איסור לאו לכל אחד מישראל 
הרי שהתורה מסרה את קיום דבר זה לסנהדרין בצורה מיוחדת בציווי “מכשפה לא 
תחיה“24 וזהו לאו שניתן לאזהרת בית דין ועל כן אם מוסבת הדרשה של ההיתר ללמוד 
כישוף כדי “להבין ולהורות“ על ענין ואיסור כישוף בכלל, משמעותה היא בעיקר כלפי 

הדיינים.

]ועפ“י קו זה זהו טעם וביאור דברי רבי יוחנן )סנהדרין יז, א ומנחות סה, א( ש“אין 
מושיבין בסנהדרין אלא . . ובעלי כשפים“ - כדי שיידעו את הדין ויוכלו לקבוע לדינא 
מהו מכשף החייב מיתה ומה לא ומה מותר לכתחילה וכו’25 ועפי“ז מאמר רבי יוחנן 
הנ“ל שייך לדרשה זו של “אבל אתה למד להבין ולהורות“ וכדברי התוספות26 )מנחות 
שם(: “בעלי כשפים - כדי לידע את הדין כדאמרינן העושה מעשה חייב האוחז העינים 

פטור . . וכדאמרי’ נמי אבל אתה למד להבין ולהורות“[.

וי“ל שרש“י סובר שדחוק לפרש כן בלשון “להבין“ שמשמעותו היא, כנ“ל, הבנת 
האדם לעצמו ולא הוראת הסנהדרין מהו הדין, ומה שניתן לפרש זו על הבנת הבית 
דין לעצמם הקודמת ושעל ידה מורים את הדין י“ל שלרש“י דחוק פירוש זה שהרי אם 

המצווה שציוונו משה בתורה שאם ייתן אות נאמין בו ולכן “כמו שצונו לחתוך הדבר על פי שנים עדים 
ואף על פי שאין אנו יודעין אם העידו אמת אם שקר כך מצוה לשמוע מזה הנביא אע“פ שאין אנו 

יודעים אם האות אמת או בכישוף ולט“, ואכ“מ.
122 דברים יח, י.

123 וכדמשמע גם מפירוש רש“י בחומש על “לא תלמד לעשות“ - “אבל אתה למד להבין ולהורות, 
כלומר להבין מעשיהם כמה הם מקולקלים, ולהורות לבניך לא תעשה כך וכך שזה הוא חוק העכו“ם“, 
היינו שניתן לראות ברש“י החילוק הפשטני המבואר בפנים בין הל’ ‘להבין’ לבין ‘להורות’ )אלא שאת 
עצם הענין מפרש רש“י באו“א מסוגייתנו - בצורה כוללת על כל תועבות הגויים המנויות שם בפסוקים 

ושמותר ללמוד זאת ‘להבין ולהורות’ שמעשיהם מקולקלים וכו’(.
124 שמות כב, יז.

125 כפירוש רב האי גאון )הובא בתוספות ד“ה בעלי כשפים מנחות שם( והרמב“ם )הלכות סנהדרין 
ב, א(.

126 ד“ה בעלי כשפים.
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כן היה אפשר להסתפק בלשון “להורות“ בלבד והיה מובן מאליו ופשוט שלהוראתם 
קודמת הבנתם לעצמם והלשון הכפולה “להבין ולהורות“ מיותרת.

]ולהעיר שרש“י מפרש טעם שונה בביאור דברי רבי יוחנן שהסנהדרין צריכים להיות 
בעלי כשפים, והוא שעי“ז יוכלו הבית דין להתמודד עם הכשפים שיעשו המכשפים 
בניסיון להינצל ממיתת בית דין - “להמית מכשפים הבוטחים בכשפיהם להנצל מידי 
בית דין ולגלות“ )סנהדרין שם(, “שאם יהא הנדון מכשף והאור לא ישלוט בו יעשו הן 

מכשפות וימיתוהו בכל מיתה שיוכלו“ )מנחות שם([.

ועל כן מפרש רש“י שכוונת הדברים היא כלפי הציווי אודות נביא “אליו תשמעון“, 
לו  יש לשמוע  ומופת  אות  עושה  וכו’(  ובמעשיו  )בחכמתו  לנבואה  שכשאדם הראוי 
ולהאמין שהקב“ה באמת שלחו, שענין זה מסור לכל אדם כיחיד ובזה צריך הוא להבין 
ולהבחין בין אות ומופת אמיתי שבעקבותיו יש להאמין בו לבין כישוף, ועל כן מעתיק 
רש“י תיבת ‘להבין’, שכנ“ל היא יסוד פירושו, ועל כך מפרש: “שתוכל לעמוד בהן ואם 

יעשה נביא שקר לפניך שתבין שהוא מכשף“.

ובענין מה שהגמרא ממשיכה בדרשתה “להבין ולהורות“ יש לפרש בשני אופנים: או 
שגם בזה לדעת רש“י הכוונה לענין ידיעה על כישוף עבור דיני הנבואה בשביל להורות 
לאחרים שזהו נביא שקר בהיות שמה שעשה אינו אות ומופת אלא כישוף, או אולי 
שבזה גם רש“י יסכים שה“להורות“ קאי על עצם ענין הכישוף שבו עסקינן - להורות 

כישוף שחייבים עליו ומה לא ומה מותר מלכתחילה וכו’, כנ“ל. 

וכל זה הוא מהנראה לענ“ד, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

שיטת רש“י ותוס’ במאמר ריב“ל שהמסתת חייב משום מכה 
בפטיש

 הת’ שניאור זלמן שי’ סלמי
תלמיד בישיבה

א
הגמרא במסכת שבת )עה, ב( מביאה שלושה דברים שסח רב אסי בשם רבי יהושע 
בן לוי לרבי חייא בר אבא ואחד מהם הוא שהמסתת את האבן בשבת חייב משום מכה 

בפטיש.
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בביאור משמעותו של סיתות האבן המדובר כאן כותב רש“י27: “לאחר שנעקרה מן 
ההר ונחצבה מחליקה“. לעומת זאת התוספות28 כתבו שכדי שלא יוקשה מדוע חייב 
רק משום מכה בפטיש ולא משום מחתך )עליו עובר לכאורה בריבוע האבן( וממחק 
)עליו עובר לכאורה בתיקון האבן( יש לפרש שהסיתות המדובר כאן הוא “שמייפה 
אותה ועשה בה שירטוטין ויפוי כעין שעושין עכשיו מסתתי האבנים“ )כך פירשו “ר“י 

וכן ריב“א“(.

והנה במשנה בריש פרק הבונה )קב, ב( האומרת שהמסתת כל שהוא חייב29 מתאר 
רש“י30 בפירוט את סדר סיתות האבנים: “מרבע את האבן ומתקנה הכל לפי המקום 
שיש מקומות שרגילין להחליק ויש מקומות שרגילין לחרוץ בה חריצים חריצים בארץ 
האבן  ריבוע  של  הראשון  השלב  את  רש“י  מונה  הסיתות  דהיינו שבתהליך  אשכנז“, 
ויש  יש מקומות שנוהגין לעשותה חלקה  ואח“כ את השלב השני של תיקונה שבזה 

מקומות שעושים בה חריצים ועיטורים.

והנה מזה שרש“י אצלנו לא פירש שהסיתות הוא ריבוע האבן )שכנ“ל זהו השלב 
הראשון שמונה בפירושו לקמן בתהליך הסיתות( נראה שהבחין בקושיה שתתעורר 
על כך, כפי שהקשו התוספות, שלכאורה הוא אינו חייב רק משום מכה בפטיש אלא 
גם משום מחתך, אך לכאורה מזה שפירש שהסיתות האמור הוא החלקת האבן, על אף 
שלכאורה בהחלקה עובר על ממחק, נראה שלא חש לכך? ומאידך צריך להבין מדוע 
לא מפרש רש“י כמו שביארו התוספות שהסיתות המדובר הוא עשיית שירטוטים על 
האבן לנוי, והרי רש“י עצמו כותב לקמן שיש מקומות שרגילים לעשות כך מסתתי 

האבנים?

ב
שבכל  ונראה לבאר בזה לענ“ד בהקדים שיש לפרש בדברי רש“י הנ“ל )בדף קב( 
כן  גם  נהגו  שאח“כ  מקומות  ויש  ריבועה  אחר  האבן  את  להחליק  נוהגים  המקומות 

לעשות חריצים לנוי באבן החלקה.

ועפי“ז יש לבאר שרש“י סבירא ליה שדחוק לפרש בדברי הגמרא הנוקטת “המסתת“ 
סתם שהכוונה היא רק לשירטוטים הללו הנעשים לשם נוי, כי שירטוטים אלו אינם 
חלק מהתהליך הבסיסי של הכשרת האבן לבנין אלא ענין נוסף שיש מקומות מסויימים 

127 ד“ה “מסתת את האבן“.
128 ד“ה “והמסתת את האבן“.

129 אלא ששם נחלקו בגמרא רב ושמואל אם חייב משום בונה או משום מכה בפטיש.
130 ד“ה “מסתת“.
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שבהם מסתתי האבנים עושים גם אותו, ועל כן קשה לנקוט על דבר זה שכלל לא נעשה 
בכל מקום לשון “מסתת“ סתם, על אף שבמקומות מסויימים אכן תהליך הסיתות כולל 
גם את זה. ועל כן נראה לרש“י דחוק לפרש כפירוש התוספות ומעדיף לפרש שהכוונה 

היא לשלב השני בסיתות הנעשה בכל מקום והוא החלקת האבן.

ועל הקושיה מדוע אינו עובר בזה על ממחק יוכל רש“י לתרץ, למשל, כמו שמבואר 
בחידושים המיוחסים לר“ן )בפירושו השני כאן בסוגיא( שממחק זה דוקא כשמחליק 
שיהיה נוח להשתמש בו, כגון מיחוק השיער מן העור, או של בין העמודים, או ממרח 

רטיה; אבל מיחוק לצורך יפוי אינו בכלל מלאכת ממחק31.

מחלוקת שאול ודוד האם “לא חזו ולא מידי“ או ש“חזו לכלבי 
ושונרי“ )א(

הנ“ל

א
איתא במסכת סנהדרין )יט, ב( שתלמידי רבי יוסי שאלוהו כיצד נשא דוד שתי אחיות 
- את מירב ואת מיכל. והשיב להם רבי יוסי שדוד נשא את מיכל אחר מיתת מירב. 
ומביאה הגמרא שרבי יהושע בן קרחה ביאר זאת באופן שונה, שקעדושי מירב היו 
בטעות ונתבטלו מלכתחילה ולכן היה מותר לו להינשא עם מיכל, והגמרא שם מבארת 
באריכות את הדין ודברים שהיה בין שאול ודוד בתחילה אודות מיכל כששאול נותנה 
בסופו של דבר לעדריאל המחולתי ואת הדו“ד בענין מיכל ששאול נתנה לפלטי בן 

ליש.

והנה הדין ודברים שהיה בנוגע למיכל היה אחרי ששאול אמר לדוד שאם רוצה שייתן 
לו את בתו מיכל שיביא לו מאה עורלות פלשתים ודוד הלך והיכה מאתיים פלשתים 
ונטל את ערלתיהם, ואחר כך שלח ודרש “תנה את אשתי את מיכל אשר ארסתי לי 
במאה ערלות פלשתים“, אולם שאול נתה לאחר מכן לפלטי בן ליש. ומבארת הגמרא 
שהייתה ביניהם מחלוקת מחלוקת בדין הקידושין של דוד במיכל ומביאה הגמרא שני 

אפשרויות לבאר את מחלוקתם

131 וראה יישוב אחר בחידושי רבנו פרחיה בשם הר“י מגאש.
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והנה האפשרות השניה שמציגה הגמרא בביאור מחלוקת שאול ודוד היא ששאול 
סבר שעורלות הפלשתים “לא חזו ולא מידי“ - אינן ראויות לדבר ואין בהן שווה פרוטה 
וממילא אינן שוות פרוטה שזהו השווי הנדרש לקידושי כסף, אולם “ודוד סבר חזו 

לכלבי ולשונרי“ - ראויות הן לכלבים ולחתולים.

ב
והנה לכאורה צריך עיון וביאור בבביאור זה במחלוקת שאול ודוד שהרי “פלוגתא 
במציאות לא אמרינן“ וכיצד ניתן לבאר את סברתו ודעתו של שאול כלפי טענתו של 
דוד ש“חזו לכלבי ולשונרי“, שעפ“י הכלל הנ“ל אין הוא יכול לחלוק ולומר שכלבים 

וחתולים לא יאכלו זאת32.

ויש להוסיף שגם בפשטות הדעת נותנת כדברי דוד שכלבים וחתולים יאכלו זאת ועל 
כן יש בזה שימוש שאפשר להאכילם ותמוה יהיה לומר שהם לא יאכלו זאת. 

ג
ויש לבאר בזה לעניות דעתי בהקדים שיש לחלק בענין ה’כלבי ושונרי’ לשני סוגים: 
ישנם כלבים וחתולים של הפקר המשוטטים בחוצות הערים, וישנם כלבים וחתולים 
עדר  על  לשמירה   - )כלבים  לצרכיו  בהם  המשתמש  הבית  בעל  להם  שיש  ‘ביתיים’ 
צאן או על הבית33, כלבי ציד34 וכו’, וחתולים - למיגור המזיקים מהבית35 כעכברים36 

ונחשים37 וכיו“ב(. 

שונים  באופנים  ותירצו  בזה  עמדו  מהאחרונים  שכמה  ליבי  לתשומת  הובא  בזה  העיון  אחר   132
מהמבואר לקמן. הערת המערכת: וראה בהערה הבאה של הת’ ש. שי’ פ.

133 על שימוש בייתי בכלבים בזמן התנ“ך ניתן ללמוד, לדוגמא, מדברי הנביא ישעיהו )נו, י(: “צָפו 
לם לא ידעו כלם כלבים אלמים לא יוכלו לנּבח“ כפי שנתבארו במפרשי התנ“ך שהכוונה על  עורים ּכֻ

כלב שמירה על בית או עדר וכו’. 
134 כפירוש רש“י )על הברייתא שבהערה הבאה( בה הוזכרו “כלבים כופרים“: “כלבים ננסים או 

כלבי ציד גדולים שאינם מזיקים“.
135 כדברי הברייתא )בבא קמא פ, א(: “רבי ישמעאל אומר: מגדלין כלבים כופרין, וחתולים, וקופין, 

וחולדות סנאים, מפני שעשויים לנקר את הבית“.
136 כפירש“י על הברייתא שבהערה הקודמת, וכן משמע מדברי הגמרא במסכת בבא מציעא )צז, 
א( הדנה אודות אדם שהשאיל מחבירו חתול אולם בסופו של דבר גברו על החתול העכברים והרגוהו 

והשאלה האם נחשב כ’מתה מחמת מלאכה’.
137 כדברי הגמרא במסכת שבת )קי, א( על האופן שבו ניתן להתגונן מנחש העוקב אחר אדם, עיי“ש 

צורת השימוש בדיוק.
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ואולי יש לפרש ולהעמיד שדברי הגמרא כאן אודות ‘כלבי ושונרי’ מכוונים דוקא 
לכלבים וחתולים המשוטטים בחוצות הערים, ומחלוקת שאול ודוד תתפרש כך:

ששאול האומר שהעורלות אינן ראויות לדבר יודע שניתן להאכילם לכלבים וחתולים 
שברחוב אולם מחמת שהם אינם שייכים לבעל הבית אין בכך שאפשר להאכילם בזה 

לקבוע שהם שווים פרוטה שהרי אין בזה הנאה לאיש מסויים שישלם עליה פרוטה.

אולם דוד סבר שבהיות שראויים הכלבים והחתולים שברחוב להאכילם על כן יש 
בעורלות הפלשתים שווה פרוטה כי שייך למצוא אדם שעבורו ההנאה באכילת הכלבים 
והחתולים שווה פרוטה. ויש לקשר זאת עם דברי הר“ן בקידושין38 שכותב שמסתפק 

הוא בדבר שאינו שווה פרוטה אם יכולה האשה לומר שעבורי שווה הוא לי פרוטה.
אמנם ביאור זה עצמו צריך לביאור: מדוע באמת המדובר הוא דוקא ב’כלבי ושונרי’ 
של הפקר והרי לכאורה מזונם של הכלבים והחתולים של הפקר זהה לכלבים והחתולים 
הבייתיים ועל כן העורלות שוות פרוטה כי אפשר להאכילם לכלבים וחתולים בייתיים 

שבעל הבית צריך להאכילם?

ויש לומר של’כלבי ושונרי’ הנמצאים ברשותו של אדם מאוס לו להאכילם ברשותו 
השימוש  אפשרות  כל  כן  ועל  הצורך(  במידת  ולאחסנם  להחזיקם  )וכן  בעורלות 
בעורלות הנידונית כאן הוא בכלבים וחתולים של הפקר שאדם מאכילם מחוץ לרשותו 

ובזה חולקים שאול ודוד, כנ“ל.

מחלוקת שאול ודוד האם “לא חזו ולא מידי“ או ש“חזו לכלבי 
ושונרי“ )ב(

 הת’ שמואל שי’ פיק
תלמיד בישיבה

א
במסכת סנהדרין )יט, ב( מובא הדין ודברים שהיה בנוגע למיכל אחרי ששאול אמר 
והיכה  ודוד הלך  לו מאה ערלות פלשתים  לו אותה שיביא  רוצה שייתן  לדוד שאם 
מאתיים פלשתים ונטל את ערלתיהם, ואחר כך שלח ודרש “תנה את אשתי את מיכל 
אשר ארסתי לי במאה ערלות פלשתים“, אולם שאול נתנה לפלטי בן ליש. ומבארת 

138 ב, א )בדפי הרי“ף(.
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הגמרא שהייתה ביניהם מחלוקת בדין הקידושין של דוד במיכל ומביאה הגמרא שני 
אפשרויות לבאר את מחלוקתם.

והנה האפשרות השניה שמציגה הגמרא בביאור מחלוקת שאול ודוד היא ששאול 
סבר שערלות הפלשתים “לא חזו ולא מידי“ - אינן ראויות לדבר ואין בהן שווה פרוטה 
וממילא אינן שוות פרוטה שזהו השווי הנדרש לקידושי כסף, אולם “ודוד סבר חזו 

לכלבי ולשונרי“ - ראויות הן לכלבים ולחתולים.

שהרי  ודוד,  שאול  של  זו  במחלוקת  וההסברה  הביאור  מה  השאלה39  ומתבקשת 
“פלוגתא במציאות לא אמרינן“ וכיצד ניתן לבאר את סברתו ודעתו של שאול כלפי 
טענתו של דוד ש“חזו לכלבי ולשונרי“, שעפ“י הכלל הנ“ל אין הוא יכול לחלוק ולומר 

שכלבים וחתולים לא יאכלו זאת וכפי שהקשו כמה מהאחרונים.

והנה ראיתי שהיו שביאורו בזה40 על פי הדין שהמת אסור בהנאה, אמנם יש בזה 
פלוגתא בפוסקים האם כך הוא הדין גם במת גוי או שמת גוי מותר בהנאה41 וביארו 
הללו שבזה חלקו שאול ודוד ששאול סבר שגם מת גוי אסור בהנאה ועל כן הערלות 
“לא חזו ולא מידי“ אולם דוד סבר שמת גוי מותר בהנאה ועל כן “חזו לכלבי ושונרי“.

]והנה היה אפשר לומר שביאור זה הוא רק “לפלפולא“, משום שבפשט דברי הגמרא 
ושונרי“(  לכלבי  ש“חזו  סבר  ודוד  מידי“  ולא  חזו  ש“לא  סבר  ששאול  רק  )האומרת 
אין כל רמז למחלוקת הלכתית שלהם בדינים וכו’, אמנם יש לדחות שהרי כל דברי 
הגמרא כאן המבארים את המאורעות הללו של שאול ובנותיו עם דוד כמחלוקת בדין 
הקידושין הינם בקו זה ועל כן י“ל שביאור זה )וביאורים בסגנון כזה, וכדלקמן בסעיף 

ב( ראויים להיאמר בנדו“ד[.

ב
והנה לעניות דעתי נראה שניתן לבאר גם באופן אחר שאף אם נאמר שלכולי עלמא 
גם מת גוי אסור בהנאה הרי עדיין יש לעיין אלו מחלקי האדם המת כלולים באיסור 

הנאה זו.

139 הערת המערכת: ראה בהערתו של הת’ ש. שי’ ס. לעיל.
140 ראה, לדוגמא ב’שיעורי רבי שמואל’ )סנסטיל( וכן כתבו עוד כמה.

141 כן כתב המשנה למלך עפ“י דברי הגמרא אצלנו שדוד סבר ש“חזו לכלבי ושונרי“ )וכן משמע 
גוי אסור בהנאה כמת  סי’ שמט סעיף א פסק שמת  יו“ד  בירושלמי שבת פ“י ה“ה(, אמנם בשו“ע 

ישראל.
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דהנה דין שיערו של המת הוא שמותר42 בהנאה. ויש מקום להסתפק מהו דין עור 
המת האם הוא כלול באיסור הנאה ממת, או שהוא בדוגמת השיער שמותר, כנ“ל43. 

ויש להעמיד כן במחלוקתם ששאול סבר שהערלה שהיא עור היא כלולה באיסור 
ההנאה מהמת ועל כן “לא חזו ולא מידי“ ודוד סבר שהיא כשיער שלא כלול באיסור 

ההנאה מהמת ועל כן “חזו לכלבי ושונרי“.

כמי סובר התוספות בטעם שהחותך סלק דוקא חייב משום טוחן

הנ“ל

במסכת שבת )עד, ב( הובאו דברי רב פפא שמי שחותך סלק לחתיכות קטנות חייב 
משום טוחן.

סלק,  דוקא  בדבריו  נקט  אלא  בכלל  ומאכלים  ירקות  על  דיבר  לא  פפא  רב  והנה 
והריטב“א ותוספות הרא“ש כתבו בזה שני טעמים:

הריטב“א מבאר שנקט דוקא סלק כי הוא לא נאכל חי - כמו שהוא, וחותכים אותו 
של  שדרכו  משום  הוא  כותב שהטעם  הראש  בתוספות  זאת  לעומת  לבשלו.  בשביל 

הסלק הוא לקצצו לחתיכות קטנות.

בין שני טעמים אלו היא, שלפי הטעם של הריטב“א הוא  והנפקא מינה הפשוטה 
הדין גם בשאר הירקות שלא נאכלים כמו שהם )אלא ע“י בישול(. אמנם לפי הטעם של 
תוספות הרא“ש זהו דוקא בסלק ‘שכן דרכו בכך’ משא“כ הירקות שדומים לסלק בענין 
זה שנאכלים כמו שהם, דינם זהה לכל שאר הירקות והמאכלים ואין בחיתוכם לחתיכות 

קטנות משום טוחן. 

והנה בתוספות44 צויין גם כן שרב פפא מדייק ומדבר דוקא על סלק אך לא נכתב 
הטעם והייחודיות של הסלק, וזה לשון התוס’: “דוקא בסילקא שייך טחינה אבל שאר 

אוכלין שרי“. 

והנה בפשטות יותר מתאים להכניס את טעמו של תוספות הרא“ש בדברי התוספות 
שהרי הנגזר מטעם זה הוא, כנ“ל, שזהו דבר שייחודי דוקא לסלק ולפי זה דברי התוס’ 

142 ערכין ז, ב כרב נחמן. וכן פסק הרמב“ם בהל’ אבל פי“ד הלכה כ“א, וכן דעת התוספות בבבא 
קמא י ע“א ד“ה שהשור. 

שהוא  משערו  חוץ  כולו  בהנאה  אסור  “המת  הכותב  הקודמת(  )שהערה  שברמב“ם  ולהעיר   143
מותר“ משמע שהעור בכלל האיסור. 

144 ד“ה האי מאן דפרים סילקא.
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ש“דוקא סילקא אבל שאר אוכלין שרי“ מתפרשים כפשוטן וחלק, שכל שאר המאכלים, 
כולל שאר הירקות שלא נאכלים כמו שהם )אלא ע“י בישול(, מותרים ואין בחיתוכם 
משום טוחן. ואם נרצה להכניס את טעמו של הריטב“א בתוס’ נצטרך לפרש בדברי 
התוס’ שכוונתו לומר שדוקא סלק והירקות הדומים לו בענין אכילתם חיים משא“כ 
שאר המאכלים שאינם דומים לסלק בפרט זה, ולכאורה זהו דוחק ואין לזה רמז בלשון 

התוס’ המתיישבת יותר עם הריטב“א כנ“ל.

וראיתי להעיר שאולי אפשר אפשר קצת יותר ליישב אתטעמו של הריטב“א בדברי 
התוס’ עפ“י דיוק בלשונו שכותב “אבל שאר מאכלים שרי“ שי“ל שבמילת “מאכלים“, 
במובן מצומצם, לא כלולים מלכתחילה שאר הירקות שבמצבם הנוכחי, טרם בישולם, 

הם אינם ראויים לאכילה וכביכול אינם בגדר מאכלים45.

ולא באתי אלא להעיר.

אופן נוסף בקושיה מהמשנה על החילוק בין דרגש למיטה

 הת’ נועם דוד שי’ פריג’ה
תלמיד בישיבה

א
בגמרא במסכת סנהדרין )כ, א( מובאים דברי רבי ירמיה בשם רבי יוחנן על ההבדל 
בין דרגש )מיטת עור - כפי שהוכרע לפני כן שם בגמרא עפ“י דברי רבין שהגיע מארץ 
ישראל לבבל ומסר בשם רב תחליפא שהיה מצוי בשוק הרצענים שדרגש זה מיטת 

עור(: 

בחורים  נקשרות  המצעות  את  לשים  כדי  בה  שסורגים  מיטה שהרצועות   - דרגש 
שבתוך המוטות שלה, מיטה - מיטה שבה קושרים את הרצועות הללו סביב המוטות.

על הסבר זה בחילוק בין דרגש למיטה מקשה הגמרא מדברי המשנה במסכת כלים 
)ט“ז, א( השואלת ממתי כלי עץ נחשבים כגמורים, היינו שנגמרה מלאכתם, ומקבלים 
טומאה ועונה שבמיטה ועריסה זהו מאז שישפשף אותם בעור הקשה של הדג לשם 
יופי. ומברייתא זו מקשה הגמרא על ההסברה שקשירתה של המיטה היא “על גבה“ - 
סביב המוטות, שאם כן “למה לי שיפת עור הדג“ - לשם מה יש צורך לשוף את המוטות 

145 הערת המערכת: אמנם אין משמע כ“כ מלשון התוספות שכותב “דוקא סילקא אבל שאר אוכלין 
שרי“ ומשמע שכולל גם הסלק בתואר “אוכלין“.
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בעור הדג. ומסביר רש“י: “הלא אין יופיה ניכר, שהרי מכוסות הן תמיד בראשי החבלים 
המסורגים על גבן“.

הרצועות  את  קושרים  בדרגש  וגם  במיטה  שגם  הגמרא  אומרת  זו  קושיא  ומחמת 
החורים  בתוך  ונקשרות  נכנסות  הרצועות  שבמיטה  אלא  במוטות  חורים  באמצעות 

עצמם ובדרגש יש בתוך החור לולאה שאליה קושרים את הרצועה.

ב
נוספת מדברי המשנה הנ“ל,  יכולה להקשות קושיה  והנה לכאורה הגמרא הייתה 
האומרת שגמר מלאכתה של המיטה הוא בשפשוף בעור הדג ושמאז מקבלת טומאה, 
שאם אכן כדברי רבי יוחנן שבמיטה הרצועות קשורות על המוטות, אם כן הרי איך 
אפשר לשפשף את המוטות בעור הדג? )לא כמו ששואלת הגמרא לשם מה יש צורך 

בשפשוף שהרי מצד הרצועות הקשורות על המוטות זה לא ניכר(.

עליהם  לקשור  כך  ואחר  הדג  בעור  המוטות  את  לשפשף  שאפשר  להקשות  ואין 
את הרצועות, שהרי מדברי המשנה ברור שהשפשוף הוא בסיום הכנת המיטה ומאז 
וזה לכאורה לא שייך לומר קודם  נגמרת מלאכתה של המיטה  שישפשף בעור הדג 
שקשר בכלל את הרצועות של המיטה למוטות, ועל כן מן ההכרח )לכאורה( שמדובר 
אחרי קשירת הרצועות למוטות המיטה ואם כן יכולה הגמרא גם להקשות, כנ“ל, כיצד 

בכלל שייך לשפשף את המוטות אחרי הקשירה?

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

מחלוקת הראשונים לאיזה אב מלאכה דומה הכותש

 הת’ ברוך שי’ שיף
תלמיד בישיבה

א
“אבות מלאכות  בין  מונה  כך שהמשנה  על  הגמרא  ב( שואלת  )עג,  במסכת שבת 
- ארבעים חסר אחת“ גם את מלאכת זורה )זורה תבואה בכלי הרחת לרוח(, גם את 
מלאכת בורר )בורר בידיים פסולת מאוכל( וגם את מלאכת מרקד )המנפה את הפסולת 
מהסובין בנפה( למרות ששלושתן עניינן אחד - הפרשת אוכל מפסולת, ומתרצים על 
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גם מה  כולל  )במלאכת עשייתו,  ורבא: כל מלאכה שהייתה במשכן  והן  הן אביי  כך 
נוספת  ישנה מלאכה  נפרד גם אם  נמנית כאב מלאכה  שנעשה כהכנה והכשר לכך( 
הדומה לה )שנמנית אף היא(, ומאחר ששלושת המלאכות הללו - זריה ברירה והרקדה 

- היו במשכן נחשבות הן כשלושה אבות נפרדים.

את  גם  כאב מלאכה  למנות  צריכה  הייתה המשנה  כן,  אם  הגמרא:  כך מקשה  על 
מלאכת כותש )הכותש חיטים במכתשת להסיר מהן את הקליפה( שהייתה במשכן, ועל 
שאלה זו מתרצים אביי ורבא שני תירוצים שונים: אביי מיישב שכותש לא נמנה בגלל 
שעני אוכל את לחמו גם ללא כתישה ורבא מתרץ שהתנא של משנתנו הוא רבי הלומד 
)כמובא בהמשך המסכת - צז, ב( מכח דרשה של פסוק שאבות המלאכות הם דוקא 
ארבעים חסר אחת, לא פחות, ולא יותר. ואם היינו מונים גם את כותש היינו מגיעים 
ארבעים אבות. והגמרא מכריעה שהתשובה הברורה היא זו של אביי כי על תירוצו של 
רבא ניתן להקשות: שיוציא התנא ממניין האבות את אחת ממלאכות אלו )זורה, בורר, 

מרקד( ויכניס במקומה את כותש.

והנה רש“י46 מפרש שהאב מלאכה שלו דומה ושבו נכלל הכותש הוא דש47, שכשם 
שבדישה מתפרקת התבואה מלבושה כך בכתישה מתפרקים החיטים מקליפתן. אמנם 
יש מהראשונים שביארו באופן אחר: הריטב“א מבאר שכותש דמיא לטוחן, וברמב“ן48 

מבואר )בשם רש“י( שכותש דמיא לבורר.

ב
הראשונים  לשיטות  הסוגיא  מהלכי  בהבנת  השינויים  דעתי  לעניות  לבאר  וראיתי 

הנ“ל והיתרונות שבשיטה זו על פני זו:

לפי רש“י והריטב“א שאלת הגמרא על תירוצו של רבא, שהיה על התנא להוציא את 
אחת מהמלאכות הללו ולהכניס במקומה את כותש, מתפרשת בצורה עמוקה49: עדיף 
היה להוציא את אחת משלושת המלאכות הללו )זורה, בורר, כותש( שעניינם אחד, 
ולמנות במקומה את מלאכת הכתישה שהיא ענין אחד עם דישה, ואזי תתקבל תוצאה 
שקולה של שני אבות שעניינם ברירה ושני אבות שעניינם פירוק מקליפה או טחינה. 

אמנם לפי שיטת הרמב“ן, שכותש דמיא לבורר, בוודאי לא שייך לפרש כן בשאלת 
הגמרא, שאין בהוצאת אחת מהם והכנסת כותש בכדי להביא לתוצאה שונה משלושה 

146 ד“ה וליחשוב נמי כותש.
147 וכן ביאר בתוס’ רי“ד, במאירי ובחידושים וכן בפירש במיוחס לר“ן.

148 וכך משמע ברבינו חננאל.
149 כך מפרש ברש“י ד“ה וליפוק חדא מהנך ועד“ז י“ל להריטב“א )כבפנים(. 
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אבות מלאכה שעניינם אחד, ועל כן שאלת הגמרא מתפרשת בצורה סתמית: מנין לו 
לתנא להשמיט דוקא את מלאכת כותש? היה לו להשמיט את אחד משלושת המלאכות 

הללו ולהכניס במקום זאת את מלאכת כותש.

מאידך קיימת מעלה בשיטת הרמב“ן על פני רש“י והריטב“א:

דהנה לפי רש“י והריטב“א על הכלל שקבעו אביי ורבא ש“כל מילתא דהויא במשכן, 
אע“ג דאיכא דדמיא לה, חשיב לה“ שואלת הגמרא מדוע לא מונים את כותש מבלי 
שהגמרא מפרטת ומפרשת לנו למה דמיא מלאכת הכתישה ובאיזה אב מלאכה המנוי 
במשנה היא כבר נכללת )שעל כן רק כעת, כשמתחדש הכלל הנ“ל של אביי ורבא, 

עולה הקושיה מדוע היא לא נמנית היא בפני עצמה(50.

אמנם לפי הרמב“ן יש לומר בפשטות שהגמרא לא רואה צורך לפרט זאת כי עניינה 
של מלאכת כותש אחד הוא עם שלושת המלאכות הנמנות לפני כן כשכולן עניינם אחד 

- ברירת פסולת מאוכל.

150 ומחלוקת רש“י, הריטב“א והרמב“ן גופא תוכיח שהדבר לא פשוט ויש בו מקום לכאן ולכאן 
והיה לגמרא לפרש זאת בדבריה.
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חילוק בין תענוג לייסורים בשליטת הרצון על המידות 

 הת' שניאור זלמן שי' סעידיאן
תלמיד בישיבה

בליקוטי תורה לפרשת בהעלותך )מאמר ד"ה "בהעלותך את הנרות" )א(( מבאר כ"ק 
אדמו"ר הזקן שהציווי "ואהבת את ה' אלוקיך" אינו ציווי על מידת האהבה הטבעית 
שבלב )כי אהבה זו בוודאי מוסתרת בלב כל אחד ואחד מישראל( אלא 'ואהבת' הוא 
מלשון 'אבה' - רצון, שהרצון הוא פנימיות וחיות המידות ועל זה הציווי להפך רצונו 

תשוקתו וחפצו לאהבת ה' - שלא יהיה לו רצון אחר זולתו.

ובביאור הא דהרצון הוא פנימיות וחיות המידות ועל כן הן תלויות בו, מבואר שם: 
"כמו שאנו רואים בחוש שהרצון מנהיג המידות של האדם, שאפילו יש לפניו דבר שיש 
בו תענוג לפי טבע המידות, אם מסלק רצונו ממנו מפני איזה טעם ודעת אינו מקבל 
נחת ותענוג ממנו. וכן להפך, אם יש לפניו חס ושלום דבר של צער ויסורים, והוא עושה 
רצונו לכך, אינו מרגיש היסורים כל כך - והרי המידות תלויים ברצון, והיינו שהוא 

פנימיותתם וחיותם".

ויש להעיר ולהאיר מדיוק לשון בדברי אדמו"ר הזקן הנ"ל שאודות כוחו של הרצון 
לשלוט על העונג הנגרם מדבר מה עפ"י טבע המידות כותב שכאשר מסלק את הרצון 
- בלשון כוללת. אמנם  ותענוג ממנו"  "אינו מקבל נחת  זה מפני איזו סיבה  מתענוג 
בקשר לכוחו של הרצון לשלוט על דבר של צער ויסורים כותב שכאשר מחליט ברצונו 

שחפץ ביסורים אלו "אינו מרגיש היסורים כל כך".

חסידות
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והיינו שגם אחר החלטתו שרצונו בכך אין זו שליטה מוחלטת של הרצון על המידות 
ואין זה באופן שאינו מרגיש היסורים כלל ו"כמו שאנו רואים בחוש", משא"כ השליטה 
של הרצון על המידות בענין התענוג )מדבר שעפ"י טבע המידות גורם תענוג( היא 
שליטה מוחלטת וכשמחליט לסלק את רצונו מתענוג זה מפני איזה טו"ד הרי שדבר זה 

לו מיסב לו נחת ותענוג כלל.

אומר שזהו  בענין התענוג  הרצון  כח  נוסף שכלפי שליטת  לשון  דיוק  יובן  ועפי"ז 
כלפי "דבר שיש בו תענוג לפי טבע המידות" משא"כ אודות שליטת כח הרצון בענין 
הייסודים אומר שזהו כלפי "ושלום דבר של צער ויסורים" בלי הוספה עפ"י טבע כי 
באמת בענין היסורים גם אחרי שליטת הרצון נשארת הרגשתם ועל כן אין זה רק "עפ"י 

טבע המידות" כבענין התענוג.

וכל זה הוא פשוט.
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בתקנת ימי שמחה ומשתה1

 הרב אושריאל שי' דהן
ר"מ בישיבה

כותב הרמב"ם בריש הל' אבל )פ"א ה"א(: "ומשה רבינו תקן להם לישראל שבעת 
ימי אבלות ושבעת ימי המשתה". ואין מובן מהו הקשר בין תקנת שבעת ימי המשתה 

לשבעת ימי אבלות שבשלו הובאו יחדיו?

והנה בספר נשים בהל' אישות )פ"י הי"ב( כותב הרמב"ם: "וכן תקנו חכמים שכל 
הנושא בתולה יהיה שמח עמה שבעת ימים, אינו עוסק במלאכתו ולא נושא ונותן בשוק 

אלא אוכל ושותה ושמח".

ובהל' אישות אינו מביא  ימי המשתה,  וצריך להבין מדוע בהל' אבל מביא תקנת 
תקנת ימי אבלות? עוד אי"מ, מדוע בהל' אישות נקט 'תקנת חכמים' ואילו בהל' אבל 
נקט 'משה תקן'? ולמאי נפק"מ באם היא תקנת חכמים או שהיא תקנת משה, וכי יש 

בה תוקף יתר?

* דברי הרמב"ם בתקנת ימי השמחה / השינוי בין ההל' / מקור תקנת ימי בטלה בסמוך לנישואין 
/ הקושי מהירושלמי על שיטת הרשב"א / דעת קרית מלך / ביאור בד קודש / ביאור משנת יעקב 
בסידור ההל' / גדר תקנות משה ע"פ כלל שני בסהמ"צ / נפק"מ בין התקנות / ביאור הקשר בין שבעת 

ימי אבלות לשבעת ימי המשתה.

רמב"ם
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ביאור מקור הדברים:

איתא בגמ' )כתובות ה, א( אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בששי שאם אתה אומר 
תיבעל בחמישי למחר משכים לאומנתו והולך לו, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל 

שיהא שמח עמה שלשה ימים חמישי בשבת וערב שבת ושבת.

בטלה  ימי  ושבת שלשה  שבת  וערב  חמישי  בטל  שיהא  הרשב"א שהתקינו  וביאר 
ומלשא  במלאכה  אסורין  שהן  בתולה  של  לשבעה  וממנה  ימים,  שלשה  שמח  נמצא 
לבתולה  לנישואין  הסמוכים  בימים  בטלה  ימי  חכמים  שתקנו  שסובר  היינו  וליתן. 

כתקנה לאלמנה כדי לשמחה.

ובירושלמי )כתובות ה"א(: "ואלמנה ביום החמישי שאם אומר את לו באחד מכל 
ימות השבת אף הוא משכים ויוצא למלאכתו מתוך שאת אומר לו בחמישי בשבת אף 
הוא שמח עמה חמישי ששי ושביעי. משה התקין שבעת ימי המשתה ושבעת ימי האבל, 

ולא התקין לאלמנה כלום". הרי להדיא דמשה לא תקן לאלמנה כלום.

בין  הוא  עימה  שמח  שיהא  בנו"י  תקנת  על  חכמים  דשקדו  דינא  שלרשב"א  היינו 
לאלמנה ובין לבתולה ואילו בירושלמי מפורש שאין בתקנת משה כלום לאלמנה.

וכתב בקרית מלך שכוונת הרמב"ם בהל' אישות גבי תקנת חכמים היא היא תקנת 
משה. ואינו נראה כלל שהרי בירושלמי גבי תקנת משה מובא "ולא התקין לאלמנה 
כלום, ואילו בדברי הרמב"ם מובא ואם היתה בעולה אין פחות מג' ימים, הרי תקנה 

נמי גבי אלמנה. 

וע"כ צ"ל כפי' הבד קודש )סי' כ'2( דב' ענינים הם בעיקר דינם. דמשה תיקן לישראל 
עצם חלות של שבעת ימי משתה שהימים האלה תורת רגל עליהם, והם ימי שמחה 
עבורו מצד עצמו, וזהו עיקר הדין דחתן כרגל, ומלבד זה תקנה מיוחדת נוספת שהוא 

חייב לשמח את אשתו ז' ימים, וזהו חיובו אליה.

כלומר שיש כאן ב' תקנות שונות מיסודן. תקנה דשקדו חכמים ומקורה בבבלי והיא 
גבי בתולה.  ימים  בז'  ונלמדת  ימים,  ג'  נישאת בחמישי כדי שישמח עימה  שאלמנה 
ותקנה נוספת שתוקנה ע"י משה רבינו ומקורה בירושלמי והיא ימי המשתה ושמחה. 

ובזה יבואר שדברי הרמב"ם בהל' אישות הם גבי תקנת שקדו שיהא שמח עימה, 
גבי תקנת משה רבינו דחתן דומה למלך, תקנה  ודבריו בהל' אבל הם  תקנה דידה. 

דידיה.

12 בו מבאר את החילוק בין פ"י מהל' אישות הי"ג "יש לו לאדם לישא נשים רבות כאחת ביום אחד, 
ומברך ברכת חתנים לכולן כאחת, אבל לשמחה צריך לשמוח עם כל אחת שמחה הראוי' לה וכו'" לבין 
הי"ד שם ו"אפילו בחולו של מועד אין נושאין נשים כמו שביארנו לפי שאין מערבין שמחה בשמחה".
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והשתא צריך להבין מדוע המתין הרמב"ם ולימדנו דינא דשבעת ימי המשתה בהל' 
אבל ולא בהל' אישות? 

הנה במשנת יעקב )פ"י מהל' אישות הי"ב אות ח'( מבאר דהרמב"ם חילק דיני שמחת 
חו"כ בג' מקומות מיוחדים, מכיון שמיוחדים ביסודם. 

בפ"ב מברכות הביא דיני ברכת חתנים משום דס"ל דזה הוי חלק מברכת המזון.

כאן בפ"י מאישות הביא תקנת חכמים שכל הנושא בתולה יהי' שמח עמה ז' ימים 
אינו עוסק במלאכתו וכו' משום דזה שייך להלכות אישות ומחיובי החתן שהטילו עליו 

חכמים להיות שמח עם הכלה ז' ימים. 

ובפי"ד משמחות )ה"א( הביא הדין של לשמח הכלה והחתן המוטל על כל אחד ואחד 
ומשום דיסוד דין זה הוא מדין גמילות חסדים וכמש"כ שם ומקורו הוא בפרקי דר"א 
"מצוה  וכמש"כ שם:  גמ"ח שבגופו  דיני  זו הביא הרמב"ם כל  ובהלכה  עיי"ש.  פט"ז, 
עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא המת . . וכן לשמח הכלה והחתן 
ולסעדם בכל צרכיהם ואלו הן גמ"ח שבגופו שאין להם שיעור". וזה כדרכו של הרמב"ם 
להביא כל דבר לפי מושגו ביסוד הדבר )אך( הטור והשו"ע הביאו כל שלשת ההלכות 
הנז' לעיל בחלק אבן העזר סי' ס"ב ס"ג וס"ה וכדרכן להביא כל ההלכות השייכות זל"ז 

בהדי הדדי אף שחלוקים ביסוד מושגם.

וי"ל נמי גבי פ"א מהל' אבל )ה"א( שכנ"ל טעם ימי המשתה מתקנת משה רבינו משום 
חתן דומה למלך כמובא בפרקי דר' אליעזר היינו שהוא תקנה לאחרים לגמול חסד עם 

החתן ולשרתו וללוותו בשוק שלא ילך יחידי בשוק, ואינה תקנה בשביל הכלה.

וכן  סק"ב(  )סס"ד  מחוקק  החלקת  והביא  מוחלת.  באם  היא  התקנות  בין  הנפק"מ 
וחתן אסור  בבית שמואל שם בדברי הרמ"א החולק על המחבר שכתב בהדיא  הוא 
בעשית מלאכה ואסור לצאת יחידי בשוק, היינו מצידו כי זו תקנה בשבילו. משא"כ 
ימי שמחתה יכולה למחול כי זו תקנה דידיה ויכולה לומר אי אפשרי בתקנת חכמים זו 

ששומעין לה ולכן נקט המחבר צריך )ולא בלשון איסור( לשמוח עימה ז' ימים.

וגבי תוקף תקנת משה רבינו לבין תקנת חכמים מובא בספהמ"צ לרמב"ם כלל שני: 
ה"ה   – בפרוש  בסיני  מה שלא שמעו  לפי שכל   .  . הלומד  עצמו  היה משה  "ואפילו 
מדברי סופרים". הרי שאין חילוק בין גדר תקנה שתקנוה חכמים לבין אם תקנה משה 

- ושניהם הוי דברי סופרים.

בטעם לסמיכות שבעת ימי אבלות לשבעת ימי המשתה מבאר הרדב"ז שמן התורה 
אין אבילות אלא יום אחד תקן להם שיהיה אבילות נוהג שבעת ימים, שיהיו ימי האבל 
כימי השמחה כלומר בימי המשתה יתן אל לבו יום המות וכן אמר שלמה ביום טובה 

היה בטוב וביום רעה ראה.
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וי"ל עוד בדרך אפשר שהסמיכות היא משום דיומא קמא עיקר. וכנראה בתרוויהו 
בערב הרגל. דעיקר שמחה בחד יומא דלגבי שמחת הרגל לא חיישינן שמחת שאר ימים 
עירוב שמחה כלל כדחיישינן גבי נישואין ברגל דאין מערבין שמחה בשמחה. כן הוא 
גבי אבלות דעיקר אבלות היא ביומא קמא דאורייתא, שאינו משלים שאר הימים אחר 

הרגל, והרגל מבטלם.

ומבאר הרבי )משיחת כ"ט שבט - אחר סיום השבעה דהרבנית נ"ע, ה'תשמ"ח( גבי 
עניינים  היינו  המשתה,  ימי  שבעת  באים  אבלות  ימי  שבעת  אחרי  שמיד  זו  סמיכות 
של שמחה ושמחה הכי גדולה שקשורה לחמישה קולות הקשורים עם חמישה קולות 
דמ"ת - יום חתונתו, האירוסין. אבל לימות המשיח יהיו הנישואין. וזהו הרמז בסמיכות 

זו בדברי הרמב"ם. 

ההבדלים בין הדוגמאות בדין "לא תקום" ו"לא תטור"

 הת' יוחאי אורי שי' ביטון
 הת' אשר שמחה שי' קוק
תלמידים בישיבה

א
בענין איסורי נקימה ונטירה כותב הרמב"ם בספר 'היד החזקה' )סוף הלכות דעות, 

הלכות ז-ח(:

"הנוקם מחברו עובר בלא תעשה שנאמר לא תקום . . כיצד היא הנקימה? אמר לו 
חברו השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך. למחר נצרך לשאול ממנו אמר לו חברו 
השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני כששאלתי ממך הרי זה 
נוקם . . וכן כל הנוטר לאחד מישראל עובר בלא תעשה שנאמר ולא תטר את בני עמך. 
כיצד היא הנטירה? ראובן שאמר לשמעון השכר לי בית זה, או השאילני שור זה ולא 
רצה שמעון. לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו או לשכר ממנו, ואמר לו ראובן 
הא לך, הריני משאילך ואיני כמותך, לא אשלם לך כמעשיך - העושה כזה עובר בלא 

תיטור".

והנה בשני איסורים אלו שקרובים זה לזה, והרמב"ם מביאם בסמיכות, מתבקש היה 
לכאורה שבדוגמאות אותם נוקט הרמב"ם תהיה אחידות בין נקימה לנטירה, ושכדרך 

מה שכותב לבאר "כיצד היא הנקימה" כך יכתוב בביאור "כיצד היא הנטירה".
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הדבר מתחזק יותר לאור דברי הרמב"ם בהמשך שם המבאר שעל אף שמדובר בשני 
איסורים נפרדים - שתי מצוות לא תעשה שונות, הרי שסיבת איסור נטירה הוא כדי 
שלא יבוא לידי איסור נטירה, ובלשון הרמב"ם: "העושה כזה עובר בלא תיטור. אלא 
ימחה הדבר מלבו ולא יטרנו. שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרו שמא יבא לנקם - 

לפיכך הקפידה תורה על הנטירה עד שימחה העוון מלבו ולא יזכרנו כלל".

אמנם בפועל כמשעיינים בדברי ולשון הרמב"ם הנ"ל מגלים כמה וכמה שינויים בין 
הדוגמא שנוקט באיסור נקימה למה שנוקט באיסור נטירה, כלדקמן.

ב
מהחילוקים בין דברי הרמב"ם לגבי הדוגמא של איסור נקימה לבין מה שכותב לגבי 

איסור נטירה:

א. באיסור נטירה נוקט בלשון סתמית "אמר לו חברו . . אמר לו . . למחר נצרך לשאל 
ממנו אמר לו חברו . . אמר לו" וכו', אולם לגבי איסור נטירה נוקט הרמב"ם בשמות של 
ראובן ושמעון: "ראובן שאמר לשמעון . . ולא רצה שמעון. לימים בא שמעון לראובן 

לשאול ממנו או לשכר ממנו, ואמר לו ראובן".

ב. בביאור ל"כיצד היא הנקימה" נוקט הרמב"ם: "אמר לו חברו השאילני קרדומך", 
דוגמא אחת של שאילת קרדום, אולם בבארו כיצד היא הנטירה אומר: "ראובן שאמר 
לשמעון השכר לי בית זה, או השאילני שור זה" שני דוגמאות ושונות - של השכרת 

בית ושאילת שור.

כ"ג  )דף  יומא  במסכת  בגמרא  המובאת  בברייתא  הוא  הרמב"ם  דברי  מקור  והנה 
ע"א(:

"איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה? נקימה - אמר לו השאילני מגלך אמר לו לאו. 
למחר אמר לו הוא השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני זו 
היא נקימה. ואיזו היא נטירה? אמר לו השאילני קרדומך, אמר ליה לא. למחר אמר לו 
השאילני חלוקך אמר לו השאילני חלוקך אמר לו הילך איני כמותך שלא השאלתני זו 

היא נטירה"3.

ולגבי החילוק הראשון דלעיל בדברי הרמב"ם בין נקימה לנטירה - הנה הברייתא 
באיסור  והן  נקימה  באיסור  הן  ושמעון(  ראובן  )ולא  סתמית  בלשון  "חברו"  נוקטת 

נטירה, בשונה מהרמב"ם.

13 ועד"ז הוא בספרא עה"פ "לא תקום ולא תטור" אלא ששם גם ב'לא תיטור' מובאות הדוגמאות 
של מגל וקדרום )ולא חלוק(.
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ולגבי החילוק הב' דלעיל בדברי הרמב"ם בין נקימה לנטירה - הנה בברייתא באיסור 
נקימה נוקטת שביקש מחברו מגל והלה סירב ואח"כ ביקש ממנו חברו קרדום וסירב 
כנקמה4, היינו שנוקט באיסור נקימה עצמו שתי דוגמאות שונות - בשונה מהרמב"ם 
שנוקט רק קרדום )המובא בברייתא שני - היינו שלא זה הדוגמא העיקרית(, ולגבי 
מהרמב"ם  בשונה  וחלוק  קרדום  של  דוגמאות  נוקטת  הברייתא  הנה  נטירה  איסור 

שנוקט דוגמאות של השכרת בית ושאילת שור.

ונשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

קרדום  ואח"כ  מגל  בתחילה  הברייתא  נוקטת  נטירה  השינוי שבאיסור  בענין  הערת המערכת:   14
מבאר הריטב"א שבא להשמיענו שאף שקרדום חשוב ממגל בכל זאת יש בזה איסור ועוד, שאורחא 

דתלמודא לתפוס כלים מכלים שונים )וצ"ע אם שייך לומר כן גם ברמב"ם(. 
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ברכה ללא תיבת "העולם"

 הרב שניאור זלמן שי' קוביטשעק
משפיע בישיבה

את  בברכה  שהשמיט  אדם  על  בשולחנו  הזקן  אדמו"ר  מדבר  מקומות  בשלושה 
המילה "העולם" - האם יצא ידי חובה או לא ובכל מקום שונה הפסק, וצריך להבין 

היטב הסיבה לשינויים ומה בדיוק שיטת אדה"ז בזה.

א
בסימן קכ"ז )ס"ד( כותב אדה"ז: "בברכת הזן אפי' אמר 'בריך רחמנא מלכא מרי' 

דהאי פיתא, בריך רמנא דזן כולה' - יצא". ומפורש שא"צ להזכיר "מלכא דעלמא".

לאידך בסי' רי"ד )ס"ב( כותב אדה"ז: "אפילו אם לא דילג אלא תיבת העולם לבד 
צריך לחזור ולברך שמלך לבדו אינו חשוב מלכות )עיי"ש באריכות(.

. . אמר בריך רחמנא  ובסי' קס"ז )סי"ג( כותב אדה"ז: "אם במקום ברכת המוציא 
מלכא )דעלמא( מרי' דהאי פיתא, ואפילו לא הזכיר שם הפת כלל, שאמר מרי' דהאי 
והיתה הפת מונחת לפניו - יצא. ואינו נקרא משנה ממטבע שטבעו חכמים, כיון שבירך 
על הפת שאוכל והזכיר שם ומלכות בברכתו, כי רחמנא הוא שם ה' בבבל . . ". ומקובל 
המילה  את  כתב  מה שאדה"ז  ועפי"ז  במוסגר,  מכניסו   - בו  הסתפק  שדבר שאדה"ז 
"דעלמא" במוסגר, מאחר והוא מסופק אם כשלא אמר מילה זו יצא ידי חובה או לא1.

11 כן פירשו עורכי המהדורה החדשה של שוע"ר - סי' קס"ז הערה קמח.

הלכה ומנהג
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ומובנת התמיה שבדבר: מדוע בסקכ"ז נאמר שיצא י"ח, בסי' רי"ד שלא יצא י"ח, 
ובסי' קס"ז מסופק בכך אדה"ז?!

ב
והנה בטור סקס"ז כתב: "אם בירך במקום ברכת המוציא . . בריך רחמנא מלכא מרי' 
דהאי פיתא - יצא" וכתב ע"ז בפרישה שם: "כאן קיצר רבינו, וצריך לומר שאמר בריך 
רחמנא מלכא דעלמא2, שלרבי יוחנן שצריך להזכיר מלכות צריך להזכיר בו העולם . . 
". ונראה מדבריו שלומד )גם( בדעת הטור שאינו יוצא י"ח ללא אמירת "דעלמא", אלא 

ש"קיצר רבינו"3, אך זו כוונתו.

תיבת  שללא  אמת  דהן  זה.  כעין  אדה"ז  דברי  את  גם  לפרש  ניתן  לכאורה  ועפי"ז 
"העולם" לא יצא י"ח אם מקום דין זה הוא בסרי"ד, ואילו בסימנים שלפנ"ז )סקס"ז 
וסקפ"ז( "קיצר רבינו" מאחר ואי"ז הנושא4, אך אכן דעת אדה"ז תמיד שללא תיבת 

"העולם" לא יצא י"ח.

אולם כשמעיינים ברור שא"א לומר כן בדעת אדה"ז מכמה טעמים:

משמיטה  ובסקפ"ז  )במוסגר(  "דעלמא"  תיבת  את  אדה"ז  כותב  בסקס"ז  מדוע  א. 
לגמרי?5

ב. ועיקר, בסי' קפ"ז מדובר ממש על נושא זה, אלו מילים מעכבות בברהמ"ז ואלו 
אינן מעכבות וא"כ ודאי שכשאדה"ז משמיט תיבת "דעלמא" הוא בדוקא.

ג. כמו כן יש להעיר ממש"כ הרבי באגרות קודש )ח"ג ע' קלז( "ברכת הנהנין בסידורו 
עיי"ש.  "דעלמא"",  "אלקנא",  כתב  לא  ששם  ס"ד(  )סקפ"ז  השו"ע  לגבי  הוא  בתרא 
ומזה נראה שהרבי לומד את סי' קפ"ז כפשוטו, שיוצא י"ח גם אם לא הזכיר "דעלמא" 

)ו"אלקנא"(. 

12 יש גירסא שבטור עצמו נאמר "בריך רחמנא מלכא דעלמא", אך הפרישה לא גרס כן, ואעפ"כ 
מפרש שזו כוונת הטור.

13 ולכאורה כוונתו שבסקס"ז החידוש שיוצא י"ח בברכה )לא רק בלה"ק כ"א( גם בארמית, ולא דייק 
הטור בכל מילה בברכה מאחר ואי"ז הנושא בסי' זה.

14 ראה הערה הקודמת.
15 אף שי"ל שבסקפ"ז סמך על מה שכת בסקס"ז. 

גם י"ל שהוא מפני ששוע"ר הוא בהמשך לשו"ע המחבר, ובסי' קסז משמיט )המחבר( את תיבת 
"דעלמא", וכותב ע"ז המג"א "וצ"ע דבסרי"ד פסק דאם אמר מלך ולא אמר העולם לא יצא, וא"כ הכא 
נמי בעי למימר מלכא דעלמא . . " ומפני שהגהת המג"א היא בסקס"ז מוסיף אדה"ז בסי' זה )במוסגר( 

המילה "דעלמא". וק"ל.
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ג
והנה לכאורה היה מקום לתרץ הקושיא ולומר שתלוי באיזה ברכה מדובר. דבסי' 
"העולם"  תיבת  להוסיף  מוכרח  אלו  ובברכות  הפירות,  ברכת  בהלכות  מדובר  רי"ד 
)ועד"ז בסקס"ז מדבר בברכת המוציא, וגם בה מוכרח להוסיף תיבת "העולם"(, ואילו 

בסקפ"ז מדבר בברכת הזן, ובה יצא י"ח גם אם לא הזכיר תיבת "העולם".

והביאור בזה: ברהמ"ז מורכבת מג'6 ברכות. ומאחר וברכת הזן היא רק חלק קטן 
מכללות ברהמ"ז פחות נוגע הדיוק בברכת הזן.

לשון  וזה  כנ"ל,  דלא  באג"ק שם  זו, מפורש  בסברא  טובא  לפקפק  דיש  אך מלבד 
רחמנא  לומר:  צריך  הנ"ל  דבנוסח  ס"ד(  פי"ג  )בברה"נ  אדה"ז  פסק   .  .  " שם:  הרבי 
אלקנא מלכא דעלמא, וכדעת ר"י )ברכות רפ"ט, הובא בט"ז ובאה"ט או"ח ר"ס רי"ט(, 
וברכת הנהנין בסידורו בתרא הוא לגבי השו"ע )סקפ"ז ס"ד( ששם לא כתב "אלקנא", 

"דעלמא". - ופשוט דאין לחלק בזה בין ברכה לחברתה".

והיינו דאף שבסדר ברה"נ פי"ג מדובר בברכת הגומל וכיו"ב פשוט לרבי שכמו ששם 
צריך להוסיף "מלכא )דעלמא(" כך צריך להוסיף בברהמ"ז, והדרא קושיא לדוכתא.

ד
ואולי י"ל הביאור בזה, ובהקדים )חלק מ(אריכות ביאור אדה"ז מדוע לא יצא ידי 

חובה כשלא אמר תיבת "העולם". וזה לשון אדה"ז בסרי"ד:

"אפילו אם לא דילג אלא תיבת העולם לבד צריך לחזור ולברך, שמלך לבדו אינו 
חשוב מלכות )כי אין לו ביאור כלל בלא תיבת העולם שהוא סמוך עלי', שאת"ל שהוא 
חכמים שתיקנו  כוונת  זו  אין  מלך,  הוא  כלומר שא-להינו  א-להינו,  תיבת  על  מוסב 
מלך  ברוך  כלומר  הברכה,  שבתחלת  ברוך  על  מוסב  שיהי'  אלא  בברכות,  מלכות 
העולם, שהרי מסיים שהכל כו' או אשר כו' או שעשה כו' שכ"ז מוסב על ברוך וכשאינו 
אומר העולם אינו מוסב על ברוך אלא תיבת ה' א-להינו אבל מלך נשאר לבדו, אלא 

א"כ היה אומר המלך".

ויוצא מדברי אדה"ז חידוש שאם אמר "ברוך אתה . . המלך" אף שלא אמר "העולם" 
יצא י"ח )כי אז יש ביאור לדבריו, כנ"ל בלשון אדה"ז(.

ועפי"ז נראה לומר שיש הבדל בין לה"ק לארמית. דבלה"ק כשאומר "א-להינו מלך" 
- "אין לו ביאור כלל", "אא"כ הי' אומר המלך", אך בארמית כשאומר "בריך רחמנא 

16 מדאורייתא, וברכת הטוב והמטיב מדרבנן )סקכ"ז וקפ"ט(.
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מלכא מארי' דהאי פיתא" פשוט שיש ביאור לדבריו, והרי הוא כאומר "ברוך . . המלך" 
שיצא י"ח.

ועפי"ז מובן בפשטות הא דבסקפ"ז כותב שיצא י"ח, וברי"ד כותב שאינו יוצא י"ח.

הוא  נושא הענין  י"ל בפשטות דבסקס"ז  )במוסגר(  "דעלמא"  כותב  וזה שבסקס"ז 
שיוצא י"ח גם בארמית וכו', ולכן אדה"ז אינו נכנס כלל לסוגיא זו )אם מוכרח להוסיף 
5( מביא אדה"ז  תיבת "דעלמא"(, ומאחר ונחלקו בזה המחבר והמג"א )כנ"ל הערה 

תיבת "דעלמא" במוסגר.

]כלומר, זה שאדה"ז מוסיף את תיבת "דעלמא" אינו אומר שלא יצא י"ח כשלא אמר 
תיבה זו, אלא שיצא י"ח כשאומר נוסח זה, אף שאינו בלה"ק[.

ה
ועפ"י ביאור זה יובנו היטב גם דברי מרן המחבר בסוגיא זו.

דהנה בסי' קס"ז )ס"י( כותב המחבר: "אמר בריך רחמנא מלכא מארי' דהאי פיתא 
יצא". וכן בסקפ"ז )ס"א( כותב: "אם אמר במקום ברכת הזן בריך רחמנא מלכא מארי' 
פוסק  בסרי"ד  ואילו  "דעלמא",  תיבת  ללא  גם  י"ח  שיוצא  והיינו  יצא".  פיתא  דהאי 
המחבר במפורש ש"אפילו לא דילג אלא תיבת העולם לבד צריך לחזור ולברך דמלך 

לבד אינו מלכות"?

ואכן המג"א תמה על המחבר )כנ"ל הערה 5(, ונשאר בצ"ע על דבריו וחלק עליהם 
)שמוכרח לומר "מלכא דעלמא"(, וצלה"ב בסברת מרן המחבר.

אך עפ"י ביאור רבינו הזקן מובנים דברי המחבר בפשטות, שכן בארמית יש ביאור 
לדבריו )כשאומר "בריך רחמנא מלכא"( והווה כאומר "א-להינו המלך"7; ולכן בסי' 

קסז וקפ"ז יצא י"ח. וק"ל.

אלא שיש להקשות דבסרי"ט )ס"ד( כותב המחבר נוסח ברכה בארמית "בריך רחמנא 
מלכא דעלמא . . " היפך כל הביאור הנ"ל?!

אך נראה שאין בזה סתירה, דזה לשון המחבר שם: "אם בירך אחר ואמר ברוך אתה 
ה' א-להינו מלך העולם אשר גמלך כל טוב וענה אמן יצא. וכן אם אמר בריך רחמנא 

מלכא דעלמא דיהבן לן וענה אמן יצא".

17 ואולי י"ל דלכן מוסיף אדה"ז בבארו מדוע אינו יוצא י"ח ללא "המלך", שכשאומר "המלך" יוצא 
י"ח )למרות שאי"ז נוגע לכאורה לתוכן הסעיף(, כדי להסביר את דברי המחבר )ובעקבותיו את שיטתו 

עצמו בסקפ"ז(. ודו"ק. 
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גם כשענה לברכת  הגומל  י"ח בברכת  דיוצא  הוא  רי"ט  בסי'  והיינו שנושא הענין 
)בדומה  כ"א  המוכרח,  הברכה  לשון  לדיוק  המחבר  שם  נכנס  לא  לכן  ואולי  חבירו. 
לתחילת דבריו בלה"ק( שכשבירך אחר "בריך רחמנא מלכא דעלמא . . " וענה אמן יצא 

י"ח, אך אה"נ אם יאמר רק "מלכא" גם יצא י"ח.

ו
והנה כל הנ"ל הוא בביאור שיטת אדה"ז בשולחנו, אך בסברה"נ )שהוא בתרא, כנ"ל 
)וכדברי  דעלמא"  "מלכא  לומר  צריך  בארמית(  ש)גם  אדה"ז  פוסק  הרבי(  ממכתב 

המג"א הנ"ל(.

וצלה"ב מדוע לא יצא י"ח כשלא אמר "דעלמא", מאי שנא מהאומר "א-להינו המלך" 
שיצא י"ח?

ולכאורה צ"ל דלסברה"נ האומר "ברוך אתה . . המלך" לא יצא י"ח )כי אינו מבורר 
על מי הוא מלך, ותקנת חכמים שנפרש בבירור שהקב"ה מלך העולם(, ולכן לא יצא 

כשאומר "בריך רחמנא מלכא".

וצ"ע דהרי בירושלמי )ריש פרק הרואה( מביא ראי' שבכל ברכה צ"ל מלכות מהפסוק 
י"ח גם כשלא אמר העולם  "ארוממך א-להי המלך" ומשמע דכשאומר "המלך" יצא 
)ראה משנ"ב סרי"ד בבה"ל(, וכדברי אדה"ז בשולחנו, ולכאורה דוחק לומר שבסברה"נ 

אדה"ז לא מקבל את דברי הירושלמי, וצ"ע.

הכוונה בקריאת שמע בסדר התפילה כשכבר יצא ידי חובתו

 הת' מנחם מענדל שי' גורדו
תלמיד בישיבה

בעת  בכוונה  ההכרח  אודות  ס"ה(  ס  סי'  ח"א  חיים  )אורח  בשלחנו  אדה"ז  כותב 
בקריאת שמע בפסוק הראשון:

"קריאת שמע היא מן התורה וצריכה כוונה לדברי הכל . . בקריאת שמע צריך כוונת 
. צריך כוונת הענין כלומר שלא יהרהר בדברים   . הלב שיבין מה שהוא אומר בפיו 
אחרים כדי שיקבל מלכות שמים בהסכמת הלב . . ]ב[קבלת עול מלכות שמים . . אינו 
בדין שיהיה לבבו פונה לדברים אחרים. וכל זה הוא בפסוק ראשון של קריאת שמע 

שהוא שמע ישראל שהוא עיקר קבלת מלכות שמים".
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והנה בזה יש להעיר ולהאיר שלכאורה אצל אלו הנוהגים לומר קריאת שמע בבוקר 
קודם התפילה )כמצוי בקרב חסידי חב"ד(, אם משום ההקפדה לא לטעום כלום קודם 
קריאת שמע ואם משום שבעת שיאמר קריאת שמע בתפילת יהיה זה לאחרי שעבר 
זמנה, הרי שבעת שאומרים שוב את הקריאת שמע בסדר התפילה אין הכרח זה לכוון 
בפסוק ראשון עד שכשלא כיוון לא יצא ידי חובתו. אמנם מאידך בוודאי שראוי וצריך 

לכוון מצד התפילה אולם זהו )לכאורה( לא לעיכובא כשכבר יצא ידי חובתו.

בסדר  קריאת שמע שלא  אמר  כשלא  הדין  הוא  כן  האם  ולהסתפק  לדון  עוד  ויש 
התפילה כדי לצאת ידי חובתו אך כיוון בקריאת שמע הנאמרת לפני קרבנות, האם שוב 

לא מוכרחת לעיכובא כוונתו בפסוק ראשון בקריאת שמע במקומה.

מובן ופשוט שכל הנ"ל אינו לדינא ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 
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ביאור בדא"פ בהגהת כ"ק אד"ש מה"מ ב'כותרת' שיחת כ"ח סיון 
תנש"א

 הת' מרדכי שי' גוטליב
תלמיד בישיבה

א
בשנה שעברה התפרסמו1 עלי ההגהה של שיחת כ"ח סיון תנש"א ושם נגלה שבכותרת 
השיחה כתבו המניחים: "יובל שנים להצלת כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית הצדקנית 
נ"ע - יבחל"ח - מעמק הבכא האירופאי והגעתם צלחה לארצות הברית, ביום ב' כ"ח 
סיון ה'תנש"א" וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א סימן קו מחיקה על תיבת "והגעתם" 

וכתב בכתי"ק: "וביאתם".

וצריך עיון וביאור: מהי משמעותו התוכנית של שינוי זה בין "הגעתם" ל"ביאתם"?

ולהעיר שלשון 'הגעה' בקשר לענין זה מופיעה ב'פתח דבר' של 'קונטרס כ"ח סיון 
- תשמ"ח' )מאמר ד"ה וישלח יהושע גו' תשל"ו(, קונטרס כ"ח סיון - תשמ"ט' )מאמר 
ד״ה ועתה יגדל נא כח אד׳ כאשר דברת לאמר תשי"ט(, 'קונטרס כ"ח סיון - תש"נ' 
)מאמר ד"ה והנה פרח מטה אהרן וגו' תשכ"ג(, 'קונטרס כ"ח סיון - תנש"א' )מאמר ד"ה 
כימי צאתך מארץ מצרים ארנו נפלאות תשל"ח( וכן ב'פתח דבר' של 'קובץ כ"ח סיון 
יובל שנים' )אותו חילק הרבי בידו הק' לכאו"א, אנשים נשים וטף, במוצאי כ"ח סיון 

11 ע"י מערכת "מפתח".

תורת הרבי
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תנש"א( - שבכל קונטרסים אלו מילא הרבי את התאריך ובכך אישרם לדפוס )ובחלקם 
אף הגיה ותיקן עניינים שונים ב'פתח דבר'(. וצריך להבין מדוע דוקא כאן הקפיד הרבי 

לשנות מהלשון 'הגעה' ל'ביאה'?

ב
והנה לכל לראש יש לציין שבכל המכתבים ששיגר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשלהי 
חודש סיון ותחילת חודש תמוז תש"א בהם בישר על בוא הרבי והרבנית והודה לאלו 
שאיחלו בקשר לכך וכו' השתמש הוא בלשון 'ביאה' )ולא 'הגעה'( ו"אדם חייב לומר 

בלשון רבו"2.

ואולי יש להוסיף )בדרך החידוד והרמז עכ"פ(:

א. שינוי הלשון ל"וביאתם" שייך וקשור לביטוי המקובל 'ביאת המשיח'... ולהעיר 
שמאז הגעת הרבי לארה"ב גבר העיסוק בענין משיח בצורה מיוחדת ולהעיר, אשר 
ה"קול קורא" הראשון הרבי הריי"צ בענין משיח יצא בער"ח סיון תש"א )כמפורט כ"ז 
ב'פתח דבר' ל'קובץ כ"ח סיון יובל שנים' הנ"ל( וכן בשיחה שנשא ביום ב' דחגה"ש 
תש"א3, ג' שבועות טרם בוא הרבי והרבנית, עורר הרבי הריי"צ על הצורך להתכונן 

לבואו של האורח - ביאת משיח צדקנו. 

בה  זו  בשיחה  דוקא  המשיח'  ל'ביאת  צלחה'  'ביאתם  את  ולשייך  לקשר  ומתאים 
מבואר על מציאותו והתגלותו של בית המקדש השלישי ב-770 )בתוך שאר הדיבורים 
בית  לקונטרס  העיקרי  היסוד  שזהו  שבשיחה(  משיח  בענייני  המיוחדים  והביטויים 
זהותו של  יותר, תוך הדגשה על  ובפירוש עוד  זה בפירוט  בו נתבאר  רבינו שבבבל 

משיח - נשיא דורנו וכו', עיי"ש.

בכל  הקב"ה  עם  יהודי  של  השותפות  אודות  מבאר  י"ב,  בסעיף  השיחה,  בגוף  ב. 
מזו  ויתירה  יסכים  שיהודי  שזקוקים  הגאולה,  להבאת  בנוגע  ועיקר  כולל  העניינים, 
שיכריז לא רק "שהגיע זמן גאולתכם" אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות. ויש לקשר 
)בדרך הרמז( שלילה זו של הסתפקות בהכרזת "הגיע זמן גאולתם" למחיקת התיבה 

"והגעתם".

ג. ידוע המובא בליקוטי תורה )ריש פרשת שמיני( אודות לשון 'הגעה' - "אנרירען", 
שביאתם  לבטא  בא  ל"ביאתם"  "הגעתם"  הלשון  שבהחלפת  י"ל  אולי  ועפי"ז  נגיעה, 
ששררה  אז  האווירה  וכפי  ביותר  תחתון  רוחני  במצב  אז  שהייתה  הברית,  לארצות 

12 לשון המשנה עדיות א, ג.
13 נדפסה בספר השיחות ה'תש"א ע' 129.
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ש"אמריקה איז אנדערש" וכו', הייתה מבלי שנגעו ב'ארצות הברית' ומבלי ש'ארצות 
הברית' נגעה בהם - במובן הרוחני.

ובטעם ההקפדה והדיוק דוקא בשיחה זו אולי יש לומר שזהו בהתאם לכך שנקודה 
עיקרית בשיחה הוא שלילת דברי הגבאי שיהי' "הפסק" כשהרבי מתקן שיהי' "המשך" 
ונשא שיחה נוספת כ"המשך" בה שלל שוב את האמירה על הפסק4 - דבר הבא לידי 
ביטוי גם בכותרת השיחה הנ"ל בה נכתב )ההדגשה לא במקור(: "אחרי תפילת מנחה 
)והמשכה( אחרי תפילת ערבית" וע"כ דוקא בשיחה זה שבה תופס חלק עיקרי דקדוק 

ודיוק בלשון מדייק שיהיה כתוב דוקא לשון "ביאתם".

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

המסע מרפידים להר סיני בגשמיות וברוחניות

 הת' משה שלום שי' מזורוב
תלמיד בישיבה

א
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  מביא  סיון,  חודש  לראש  שיחה  חכ"ח,  שיחות  בלקוטי 
שליט"א את דברי הגמרא במסכת שבת )דף פ"ו ע"ב( שמפרטת בהרחבה כיצד הכין 
משה רבינו את ישראל לקבלת התורה במשך הימים מזמן הגיעם להר סיני ועד ליום 
מתן תורה: ב' סיון - "אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", ג' סיון - מצוות הגבלה, 
ד' סיון - ציווי הפרישה, ה' סיון - "בנה מזבח והקריב עליו קרבן" ועד לאמירת נעשה 
ונשמע על ידי כל ישראל. ואילו לגבי ראש חודש סיון, יום הגעתם להר סיני, נאמר 

בגמרא שלא אמר להם משה מאומה מפני "חולשא דאורחא" - חולשת הדרך.

שבצאת  חז"ל5  דברי  ידועים  שהרי  כלל  מובן  אינו  זה  שדבר  הרבי  מקשה  כך  על 
ישראל ממצרים הייתה להם תשוקה עצומה לקבלת התורה, עד כדי כך שספרו את 
הימים שנותרו עד מתן תורה. ומובן, שככל שהתקרב יום מתן תורה, כך גדלה תשוקתם 
יקבלו את התורה, התעורר בהם רגש עצום של  ובוודאי שבהגיעם להר סיני, ששם 
דאורחא" שהרי טבע האדם  "חולשא  להם  יפריע  ותמוה שאז  לכך,  וציפייה  תשוקה 
הוא להשגת  כאשר מתקרב  ובמיוחד  עייפותו  את  כלל  מרגיש  אינו  שכחושק משהו 

14 בכל הנ"ל ראה בהערה 97 בשיחה, בכללות סי"ב ובהערה 104.
15 "הגדה" שהובאה בר"ן סוף פסחים.
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מטרתו וכו', ועד כדי כך "שלא אמר להו ולא מידי", משה לא אמר להם אפילו מילה 
אחת של הכנה לקבלת התורה?! וגם קשה מצד ישראל: כיצד הסכימו לכך ולא דרשו 

ממשה לשמוע עכ"פ משהו על קבלת התורה.

והרבי מחדד את הקושיה בהביאו ג' נקודות שעל פיהם ה"חולשא דאורחא" לכאורה 
לא היה כ"כ גדול: א( המסע שעשו אז, מרפידים עד הר סיני, אין בו מרחק רב ב( עצם 
ההליכה לא הייתה כרוכה בטרחה רבה שהרי היה את ענן הכבוד שיישר את הדרך ג( 

ראש חודש סיון חל אז ביום ראשון בשוע )או שני( בסמוך למנוחת השבת.

הליכה  רק  היו  לא  סיני  להר  בנ"י ממצרים  של  בשיחה: המסעות  ההסבר  ונקודת 
גשמית אלא גם ובעיקר הליכה רוחנית של שינוי במצבם הרוחני והתעלות בעבודת 
ה', שבמצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה ובכל יום הייתה עליה עד שלאחר מ"ט 

עליות התעלו לגמרי.

והנה כל העליות בעבודת ה' נעשו באופן מסודר של התעלות מדרגה לדרגה אבל 
ברוחניות  רב  מרחק  שעברו  באופן  הייתה  סיני,  להר  שמרפידים  זה,  במסע  העליה 
והתעלו באין ערוך, שהגיעו לדרגא שלמעלה מהטבע ד"כאיש אחד בלב אחד" )משא"כ 
עפ"י טבע "אין דעותיהן שוות" ובתורה עצמה יש דעות חלוקות ו"לא ניתנו דברי תורה 
חתוכין" וכו'( - אחדות מוחלטת בבני ישראל )לא רק בפעולותיהם אלא גם( בליבותם, 
ברגש האדם ומסע של מרחק גדול זה גרם להם עייפות רבה ולכן "לא אמר להו ולא 

מידי".

וממשיך ומבאר בעומק יותר שה"חולשא דאורחא" הוא מעלה נעלית במצבם של 
ישראל - חולשה והתבטלות של ישראל המביאה לכך שיהיו "כאיש אחד בלב אחד" 
מצד גילוי נקודת פנימיות הלב ולכן "לא אמר להו ולא מיד" שהכנה זו אינה קושרה 

באמירה אלא דוקא לשתיקה והתבטלות, עיי"ש באריכות.

ב
והנה לכאורה יש להקשות על ביאור זה שבשיחה:

ידוע הרי שכל העניינים שבגשמיות משתלשלים מעניינם ברוחניות6 ועל כן הינם 
והבדל  חילוק  יוצר  בשיחה  הביאור  אולם  רוב(,  ועפ"י  עכ"פ  )בכללות  להם  בדומה 

מהותי בין המסע הגשמי של בני ישראל מרפידים להר סיני:

16 תניא פרק ג'.
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סיני בגשמיות, כמובא בשיחה ממפרשי החומש7, היה מסע  המסע מרפידים להר 
שאינו בעל מרחק רב אולם בשיחה מבאר שברוחניות עברו אז ישראל "מרחק" רב 

ברוחניות והתעלו בעילוי אין ערוך. 

והנראה לומר בזה, דהנה כל המושג של 'קירוב' ו'ריחוק' ברוחניות שייך רק במדרגות 
שענינו  רוחני  'מקום'  אלו  בדרגות  לומר  שייך  וע"כ  להשתלשלות,  השייכות  כאלו 
בכללות8 )ע"ד מקום גשמי ש'נשתלשל ממנו'( חלוקת דרגא זו מדרגה אחרת )תפיסת 
מקום( עד שדרגא פלונית נעלית )ברוחניותה( וחברתה למטה ממנה, עד שנשתלשל 

מכך בעולם הזה ריחוק מקום בגשמיות.

ומטה  ומעלה  שייך שם התחלקות  לא  מן ההשתלשלות  הנעלות  אלו  בדרגות  אך 
שווים שם )וע"ד בנפש שהרצון הוא מופשט מכל האברים ונמצא בשווה בכל הגוף9( 
ובמילא גם התגלות דרגות ה'מקיף' בעולם הם בכל מקום בשווה וכל ההבדלים בין 

נברא נעלה ונחות הוא רק במהות אור הממלא שמחיה אותו.

ומובן עכ"פ שריחוק ערך רוחני שמתבטא בריחוק מקום גשמי שייך לומר רק כאשר 
שבאה  שבא  למלכת  בנוגע  המבואר  וע"ד  בהשתלשלות  בדרגות  ריחוק  על  מדובר 

מרחוק לירושלים שמורה על בירור הניצוצות שהיו במקום רחוק10.

רוחני  מקום  בהם  שייך  והתחלקות שלא  בדרגות שלמעלה מהשתלשלות  משא"כ 
פשוט שלא אמורים להתבטאות בריחוק מקום גשמי. 

18 בשיחה. משא"כ לפי' הראב"ע  17 הרמב"ן, הראב"ע בפי' הקצר והאברבנאל - כמפורט בהע' 
הב', הארוך )שמביא בהערה שם( היה מסע זה "רב יותר ממרחק כל מסע" ומתאים עם המסע הרוחני 

בעבודת ה', אלא שלא כך נוקט בגוף השיחה. 
18 כמבואר בכ"מ בתורת החסידות. וראה ברמב"ם )הלכות יסודה"ת פ"ב, הל' ה-ו( "במה ייפרדו 
הצורות זו מזו, והרי אינן גופין? לפי שאינן שווין במציאתן, אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של 
חברו והוא מצוי מכוחו, זה למעלה מזה; והכול נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו. וזה הוא 
שרמז שלמה בחכמתו ואמר: "כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם". זה שאמרנו למטה ממעלתו 
של חבירו אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחבירו אלא כמו שאומרין בשני חכמים שאחד 

גדול מחבירו בחכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה וכמו שאומרין בעילה שהיא למעלה מן העלול".
19 ראה בארוכה במצוות ציצית בדרך מצוותיך.

110 סה"מ מלוקט ח"ו ע' נ. וש"נ. וראה גם שיחת כ"ח סיוון תנש"א אודות מעלת חצי כדור התחתון, 
ועוד.
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ההוראה בעבודת ה' מהכלל במשחק ה"שאח" שביכולתו של 
החייל לצעוד שני צעדים בתחילה 

 הת' מנחם מענדל שי' סיני
תלמיד בישיבה

א
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  עסק  תש"ח  דשנת  מברכים  שבת  מהתוועדויות  באחת 
לנוכחותו  ]בקשר  ה"שאח""11  ממשחק  השם  בעבודת  ההוראה  ב"ביאור  שליט"א 
בהתוועדות של ר' שמואל רשבסקי, מהמתפללים הקבועים ב-770 בשנים ההם ושחקן 
'שאח' מפורסם - בהתאם לנהוג בהתוועדויות בשנים ההם, שכשהיה נוכח אחד שעסק 
בענין מסוים או במסחר מסוים, היה הרבי מבאר לימוד והוראה בעבודת ה' )או הקשר 

לפרשת השבוע( - שיכולים ללמוד מאותו ענין ומסחר[.

זה  המלך  המשחק:  אופן  של  הפנימית  המשמעות  ביאור  את  הרבי  ביאר  בשיחה 
הם  סוגים(  לשלושה  )הנחלקים  המפקדים  דאצילות,  מלכות  היא  המלכה  הקב"ה, 
לנצח את  היא  ישראל שבעוה"ז הגשמי, כשהמטרה  נשמות  והחיילים הם  המלאכים 
והנקודה העיקרית בשיחה הוא  ולגלות את מלכות הקב"ה בעולם.  המלכות דלעו"ז 

ביאור הפנימי באופן תפקידם של הכלים במשחק ובנמשל בעבודת ה':

יכולים  בסוף  אך  אחת(,  )משבצת  אחד  צעד  ורק  אך  לצעוד  מוגבלים   החיילים 
להיעשות מלכה. ועד"ז בנשמות ישראל למטה, שעושים עבודתם בהגבלות הגוף, אך 
בכוחם להיות "מהלכים" ועד להגיע לדרגת מלכות דאצילות - שורש נשמות ישראל. 

המפקדים יכולים לצעוד צעדים רבים, אך באופן אחד בלבד )כ"א משלושת הסוגים 
ואי אפשר  ישר(  ואחד  ע"י קפיצה אחד באלכסון  או  ישר, באלכסון,  באופנו: באופן 
לשנות זאת, עד"ז המלאכים שעבודתם באופן נעלה ביותר אך נשארים תמיד באותו 

אופן עבודה - "עומדים".

111 הוגה, תחת כותרת זו, ע"י כ"ק אד"ש מה"מ בשנת תנש"א )עבור הס' 'ימי בראשית'( ונדפס 
בלקו"ש מ' )מילואים( ח"ב ע' 1 ואילך.
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המלכה יכולה ללכת לכל הכיוונים ולכל מרחק. ועד"ז מלכות דאצילות שמחיה כל 
פרטי העולמות ונמצאת בכל הדרגות.

המלך נשאר במקומו ואינו זז אלא צעד אחד בלבד, וגם זה רק לצורך הנצחון, עד"ז 
מלך מלכי המלכים הקב"ה, שלמעלה מכל ההשתלשלות והמלחמה, ואעפ"כ לצורך 
המלחמה נמצא עם ישראל למטה כביכול. והצעד האחד מורה על פשיטות העצמות 

שהיא בדוגמת הפשיטות של האיש והחייל הפשוט. עד כאן תוכן מהשיחה.

ב
ונראה להוסיף בזה בדרך אפשר בביאור התוכן הפנימי וההוראה בעבודת ה' מכך 
שבתחילת המשחק יכולים החיילים לצעוד שני צעדים, כידוע בכללי משחק ה'שאח'. 

וי"ל שבזה נרמז המעלה שישנה בתחילת עבודת האדם - בצעירותו בהיותו בגיל 
מיוחדים שאפשר  וכוחות  ויכולות  יש באדם מרץ טבעי  כידוע,  אז,  הנערות שדוקא 
לנצלם לעבודת ה' - ע"ד אפשרותו של החייל בתחילת המשחק לצעוד שני צעדים מה 

שלא יוכל לעשות אח"כ בהמשך המשחק.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

"גאנץ בעלז פירט זיך אזוי"

הנ"ל

ידועה השיחה החריפה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עם הרב צבי כהנא 
בחלוקת הדולרים די' סיון תש"נ במענה לשאלתו, בשם ה"בני תורה", אודות אי השינה 
בסוכה )כהטענה שהשמיעו אז בפומבי ראשי "הנלחמים עם הבעל שם טוב"12( והרבי 
הגיב על כך באריכות שאין צריך להשיב להם כלום בהיות שזהו ענין של מלחמת מדין 
הנעשה ע"י מחרחרי ריב ובעלי מחלוקת המעכבים את הגאולה השלימה ע"י משיח 
צדקנו, שהרי זהו ענין ישן שאף על פי שהיה ידוע, לא מנע מגדולי ישראל להתחבר עם 
רבותינו נשיאינו בענייני תורה ועסקנות וכו' ושמחרחרי ריב אלו אינם בני תורה בכלל 

ולפלא שיש לו שייכות עימם וכו' וכו'.13

112 לשון הרבי במענה שכתב בתשרי תשמ"ט להגה"ח הרב משה יהודה לייב לנדא ע"ה רבה של בני 
ברק )ליקוט מענות קודש מילואים ח"א )תשמ"ט-תנש"א( ע' 7.

113 השיחה במילואה נדפסה ב'דברי משיח' תש"נ ח"ד ע' 270 - 283. תוכן מהדברים נדפס, לאחר 
שהיה למראה עיני הרבי )וערך בו כמה תיקונים(, בעיתון "אלגעמיינער זשורנאל" )באידיש, ובתרגום 
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והנה בפתיחת השיחה אמר הרבי: "דאס איז א זאך וואס מחרחרי ריב האבן ניט וואס 
צוטאן, א זאך וואס מ'וויס שוין הונדערט יאר וועגן דעם; גאנץ בעלז פירט זיך אזוי, 
גאנץ ליובאוויטש האט זיך געפירט אזוי, און די וואס האבן )ניט( געוואלט האבן צוטאן 
מיט 'מלחמת הוי' במדין' האבן ניט געפונען קיין אנדער עצה" ]=זהו דבר שמחרחרי ריב 
אין להם מה לעשות, דבר שיודעים כבר מאה שנה אודות כך; כל בעלז נוהגת כך, כל 
ליובאוויטש נהגה כך, ואלו שרצו להתעסק עם 'מלחמת הוי' במדין' לא מצאו עצה 

אחרת[.

והנה בפשטות, הציון ש"כל בעלז נוהגת כך" הוא הצבעה על מנהגה של עוד קהילה 
קדושה שמנהגה תואם למנהג ליובאוויטש בענין זה של אי שינה בסוכה. 

]ולהעיר ממעשה עד"ז: בי"ג ניסן תשל"ג חזר הרבי מהאוהל בשעה מאוחרת )7:20( 
וכשנכנס לתפילת מנחה אמר בחיוך לרב דוב בעריש שפירא )שהיה מתלמידי הר"א 
מבעלז וקשור לחסידות זו וכו'( שנכח שם: "א בעלזע מנחה" . . )כידוע שבבעלז היו 

מתפללים תפילת מנחה בשעה מאוחרת(14[.

אמנם יש להוסיף בזה, שיומתק על פי הכרת אירועי אותה תקופה שמנהיגי ואנשי 
ובאמצעותם  וכו'  הריב  ומחרחרי  המחלוקת  בעלי  עם  להצטרף  בחרו  בעלז  קהילת 
הצליחה פעולתם של בעלי המחלוקת בייסוד מפלגתם וכו' ואולי י"ל שבציון העובדה 
שכל בעלז נוהגת כך מתכוון הרבי לרמוז על האבסורדיות של השמעת הטיעון שצריך 
להתנתק ולהיפרד מכל קשר לחב"ד בגלל ענין אי השינה בסוכה כשהדבר נעשה ע"י 

חבירה והתאחדות עם קהילת בעלז הנוהגים שלא לישון בסוכה...

ללה"ק - בשבועון "חדשות 770 בית חיינו" גל' 142.
114 יומן ר' עזרא שי' מפעי - נדפס בקובץ 'מבקש לפי כ"חן' )כ"ח ניסן תשפ"א(, גל' התקשרות 

מס' 1044.
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אופנים בעבודת השמחה

 הרב ברוך שניאור שי' נחשון
משפיע בישיבה

א
בשיחת ש"פ תצא י"ד אלול ה'תשמ"ח מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח )ס"ז 

ואילך( את ענין עבודת השמחה הנדרשת להבאת הגאולה – שמחה בטהרתה.

ומבאר שם באריכות את ההבדל בין השמחה שהיתה בכל הזמנים, לבין השמחה הזו, 
שאינה שמחה לשם תכלית אחרת כמו שמחה של מצוה, שבזה עיקר ההדגשה הוא 
על אופן העבודה שצריכה להיות מתוך שמחה. ואילו המדובר כאן הוא על השמחה 

כשלעצמה – עבודה של שמחה לשם ביאת המשיח.

ובענין הקושי לפעול כזו שמחה בזמן של חושך כפול ומכופל וצער הגלות, מביא 
שם, שכיון שמוכרחים להביא סוכ"ס את הגאולה, עכצ"ל שבסוף זמן הגלות נותנים 
כוחות מיוחדים שתהי'ה אפשרות לפעול שמחה בטהרתה. והוא ע"י ההתבוננות בזה 
שמחה  רגש  ישנו  עכשיו  כבר  שלכן  השמחה,  שלימות  תהי'  ואז  בא,  משיח  שתיכף 

בטהרתה )מעין ודוגמת שמחת הגאולה(. ועיי"ש האריכות בשיחה.

נמצאים  שעתה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ה'תנש"א  אלול  י"ד  תצא  ש"פ  ובשיחת 
בסיום וחותם מעשינו ועבודתינו, ובהתחלת התקופה של תשלום השכר "מתן שכרן 
של צדיקים )פרקי אבות סוף פ"ב(", ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם בענינים 

גאולה ומשיח
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השייכים לימות המשיח, מתוך שמחה וטוב לבב, מעין ודוגמא והכנה לקיום היעוד "אז 
)לעתיד לבא( ימלא שחוק פינו )תהלים קכו, ב. וראה ברכות לא, א.(", אשר, בדורנו 
זה, שנשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, "ששמו השני יצחק", ע"ש הצחוק והשמחה, הוא 
נשיא השמיני )"אז" בגימטריא שמונה( להבעש"ט, נעשה הענין ד"ימלא שחוק פינו" 

)לא בלשון עתיד, "אז", אלא( בלשון הוה.

ב
והנה לענ"ד ניתן אולי להבין שבכל אחד משיחות אלו מבואר ענין השמחה הנדרשת 

כיום באופן שונה:

בשיחה דתשמ"ח נראה שענין השמחה הוא כעין "סגולה" להבאת הגאולה. והיינו 
שבשביל הבאת המשיח נדרשת פעולה מיוחדת של שמחה בטהרתה, ולא לשם מטרה 

אחרת )ע"ד שמחה של מצוה(.

תרנ"ז  תשמח  שמח  )בהמשך  שם  המבואר  לעת"ל  שתהי'  השמחה  שענין  ]דכיון 
בי"ג  אז  נ"ע שהתקיימה  הריי"צ  כ"ק אדמו"ר  ימי המשתה לחתונת  שנאמר בשבעת 
אלול( הוא ש"אז תהי' השמחה בבחי' א"ס עצמותו ומהותו בבחי' שמחה עצמית ממש 
)סה"מ תרנ"ז ע' רלג. ע' רנב.(". לכן העבודה מעין ובדוגמת זה צריכה להיות גם שמחה 

עצמית ולא בשביל עבודה אחרת ע"ד מדה כנגד מדה )סוטה פ"א מ"ז( וכיו"ב[.

ואף שהלשון בהשיחה שם הוא "מעין ודוגמת שמחת הגאולה", הרי מבואר תיכף 
קודם שהכוונה במעין ודוגמת היא לענין זה שצריכה להיות שמחה בטהרתה.

חלק משמחת  הוא  היום  כבר  דתנש"א משמע שם שענין השמחה  בשיחה  משא"כ 
הגאולה עצמה, כיון שכבר נמצאים בתחילת הגאולה )תקופת תשלום השכר(. והיינו 
טעימה והתחלה של שמחת הצדיקים בה' ושמחת ה' במעשיו דלעת"ל – גילוי פנימיות 
עתיק )לקו"ת דרושי שמע"צ פט, ריש ע"ב(. והיינו שהשמחה כיום היא התחלת קיום 

היעוד "אז ימלא שחוק פינו" וחלק בלתי נפרד ממנו.

ג
דתנש"א- בשיחות  המבוארים  אופנים  כמה  שישנם  ע"ד  זאת  להשוות  ניתן  ואולי 
ביאת  לקרב  למהר  "סגולה"  בתור  א.  ומשיח:  גאולה  עניני  לימוד  במטרת  תשנ"ב 
המשיח והגאולה. ב. "לחיות עם הזמן" דימות המשיח, באופן המתאים לזמן מיוחד זה, 
שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע שהנה זה )מלך המשיח( בא )משיחת ש"פ 
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בלק תנש"א סס"ט(. ג. שיהודי יפתח את עיניו כדבעי, ואז יראה איך הכל כבר מוכן 
לגאולה )משיחת ש"פ ויצא תשנ"ב סי"ח וסוסי"ט(.

בלבד,  סגולי  בענין  מדובר  ומשיח  גאולה  עניני  בלימוד  הראשון  שלאופן  והיינו 
שבשטחיות אין לו קשר מהותי בגלוי לגאולה. ואולי דומה לזה )אבל לא ממש( שאמר 
לו הקב"ה ליחזקאל ש"בשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם 

עוסקין בבנין הבית )מד"ת צו, יד(".

משא"כ לאופנים האחרים שהם מצד זה שתקופתינו היא סף התחלת ימות המשיח 
כיון שזוהי ה"שעה שמלך המשיח בא", שכבר בא, הרי ע"י לימוד התורה בעניני הגאולה 
מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך ידיעה והכרה 

והרגשה ש"הנה זה בא" )שיחת ש"פ בלק שם ס"ח וס"י(.

- שבהם נמצאים עכשיו,  ימות המשיח   - יתירה מזו, שכיון שימינו אלה  ועד"ז או 
האמיתית  הגאולה  כבר  שנמצאת  רואים  ואז  העיניים",  את  "לפתוח  רק  וצריכים 
והשלימה בפשטות )שיחת מוצאי י"ט-כ"ף כסלו – ביחידות כללית ס"ז(. ולימוד עניני 
הגאולה, צריך להיות באופן שהוא יפתח את הלב ועינים ואזנים – שיבינו, יראו ויחושו 

בפשטות ממש בגשמיות העולם – את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

ומכל זה ניתן לראות שגם בהוראות כ"ק אד"ש מה"מ אודות הבאת הגאולה, הרי 
באופן  שינויים  גם  וממילא  בהוראה,  מטרות  כמה  ייתכנו  עצמה  ההוראה  שבאותה 

קיומה בפועל. ועד"ז גם בעניננו – ענין השמחה.

ד
אמנם בענין השמחה, בהשינוי שבין השנים דתשמ"ח ותנש"א אולי ניתן לבאר באופן 

כזה כדלקמן:

בקונטרס בך יברך ישראל דשיחות ש"פ יתרו, כ' שבט, וליל ויום ב' פ' משפטים, כ"ב 
שבט תשנ"ב, מבאר כ"ק אד"ש מה"מ )ס"ז ואילך( שישנם בכללות ג' שלבים ותקופות 
בדורו של נשיא דורנו שהם מבטאים בכללות שלוש שלבים בסיום העבודה של לעשות 

לו יתברך דירה בתחתונים.

והדרגא השלישית והנעלית יותר – שאוחזים כבר לאחר סיום העבודה של כל הבירורים, 
וכבר "צחצחו את הכפתורים" וכו' גם כן, וצריכים רק לעמוד מוכנים לקבלת פני משיח 
צדקנו – היא התקופה שלאחר הסתלקות בתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ביום כ"ב 
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שבט תשמ"ח, שאז נפעל השלב האחרון בהכנת העולם )כדירה לו יתברך בתחתונים( 
לגאולה.

והנה ענין זה שכ"ב שבט תשמ"ח הוא תקופה חדשה ושלב חדש לקראת הגאולה 
נתגלה במפורש רק לאחר ארבע שנים – בקונטרס הנ"ל בשנת תשנ"ב. ואף על פי שניתן 
זמנם  )כמו למשל ההתוועדויות שנשתנה  כבר מתשמ"ח  בהנשיאות  שינויים  לראות 
מיומי דפגרא שבימי החול ליום הש"ק מידי שבת בשבתו ועוד ענינים(, וגם בהשיחות 
ניתן לראות התבטאויות והוראות מיוחדות בנוגע לענין הגאולה שלא כמקדם, בכל 
זאת מאז שנת תנש"א שלפי החשבון הוא ערב שבת לאחר חצות )ראה סה"ש ה'תש"נ 
ח"א ע' 254. וש"נ.( ובפרט בחודש ניסן תנש"א שאז היתה ה"שעה שמלך המשיח בא" 
)ראה שיחת ש"פ נשא תנש"א סי"ג(, היו כל השיחות והביטויים אודות הגאולה באופן 

אחר לגמרי.

ואולי גם בזה ניתן לומר שאמנם מצד הכנת העולם לגאולה הרי שבכ"ב שבט תשמ"ח 
כבר הי' מוכן לגמרי, אך בלשונו הק' שם בשיחה הרי זהו עדיין "סוף זמן הגלות", וע"כ 
מצד חשכת הגלות צריך להיות מצב "שבסוף זמן הגלות ממש – נותנים כוחות מיוחדים 
שיוכל להיות ענין השמחה בטהרתה", וגם שצריך לנצל את החוצפא יסגי שבעקבות 

משיחא )ראה סוטה בסופה( לקדושה )שם הערה 71(.

משא"כ בתנש"א שהיתה השעה שמלך המשיח בא, הרי שכבר התחילו כמה מיעודי 
הגאולה, ונמשכו בעולם עכ"פ באופן דמעין והתחלה כחלק מהתגלותו כמלך המשיח 
וכחלק מפעולותיו )ראה גם שיחת ש"פ שופטים תנש"א, קונטרס בית רבינו שבבבל 
תשנ"ב סוס"ד ושם בהערה 35 ו38, ש"פ משפטים תשנ"ב, ש"פ ויקהל תשנ"ב ועוד(, 
הרי שאף ענין השמחה הוא גם כבר כחלק מיעוד הגאולה, והיינו שמהותה של שמחה 
זו הוא טעימה משמחת הגאולה )שמחתו של הקב"ה במעשיו ושמחת הצדיקים בה'( 
וברור ופשוט גם שאין צורך בכוחות מיוחדים בשביל זה, או ענין של חוצפא דקדושה 

לצורך זה וכיו"ב.

חילוק במענות קודש אחרי פורים תשמ"ז ואחרי כ"ח ניסן תנש"א

 הת' ישראל שי' הכהן ברנדלר
מהתלמידים השלוחים

ידוע, וכבר האריכו בזה בכמה מקומות, בדמיון הקיים בין דברי כ"ק אדמו"ר מלך 
המשיח שליט"א בהתוועדות פורים תשמ"ז שכעת ענין הבאת המשיח עבר מ'הנשיא' 
ויקהל  ש"פ  בהתוועדות  ובפרט  זה  שלאחרי  בשיחות  לזה  )וההמשך  וכו'  'הכל'  אל 
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פקודי(, ובין שיחת כ"ח ניסן תנש"א בה הודיע הרבי שעשה כל שביכלתו וכעת מוסר 
הענין אלינו לעשות כל שביכולתנו להביא את משיח וכו'.

לפעולות  בקשר  הרבי  בהוראות  לכאורה  משמעותי  הבדל  על  להעיר  יש  אמנם 
בעקבות שיחות אלו:

לאחרי שיחות הקודש בתשמ"ז הוקם ועד בקשר ל"מבצע משיח" ופרסמו בעיתונות 
אודות משיח וגבו עבור כך כספים וכו'. אמנם כשר' משה סלונים כתב לרבי על ייסוד 
הועד היה המענה: "להפתקה ע"ד הפצה במכ"ע וכו' ביסודו ועד וכו' בטח יודיע בפרטיות 
ובהקדם מה אמרו לו הרבנים שיחיו שככתבו דברו עמהם ע"ד זה", ועל מכתבו בהמשך 
למענה זה ענה הרבי: "כנראה שגם קודם א"ב מקום ללימוד?! זה עשיריות בשנים שהן 
בחו"ל והן באה"ק עוסקים בהפצת )כולל גם דענינים כהנ"ל( וכן בגיוס כספים להנ"ל. וכל 
פעולות בזה הן השגת גבולם בתקפו הכי גדול – ותומ"י יפסיקו כהנ"ל, וישאלו הרבנים 
מה לעשות בהממון. מהשגת גבול לא תבנה חב"ד. ]. .[ נוסף על מפורש בתורה בענין 
השגת גבול – הכרזתי כו"כ פעמים עד"ז בהתועדויות הכי אחרונות. פשוט שעכאו"א 
זה  – אבל  ע"ע  כולל השתדלות שיתוסף בהנעשה  וכו' בהפצה,  ולהוסיף  שי' לעשות 
יעשה ע"י עזר וכניסה בארגונים שבזה כו"כ שנים, ולא ע"י השגת גבולם. בודאי ימסרו 

להרבנים שי' דו"ח מדויק מהמגביות שעשו בכהנ"ל )ויפסיקום מכאן ולהבא כנ"ל("1.

היינו שהרבי קבע שהפעולות ב"ענינים כהנ"ל" - הפעילות בענין משיח וגאולה - 
ייעשו ע"י "עזר וכניסה בארגונים שבזה כו"כ שנים", ולא בייסוד וועד חדש.

אמנם לאחרי כ"ח ניסן הוקם "מטה עולמי להבאת המשיח" בעידוד הרבי ופעל רבות 
תוך שזוכה לתשובות והוראות וכו'.

]אמנם יש להעיר שבראשות מטה זה הועמד מנהל צא"ח המרכזית, הרב שמואל 
מנחם מענדל שי' בוטמאן, ואם כן לא היה בכך לכאורה חשש להשגת גבול, אך במענות 
הנ"ל לצד שלילת ההשגת גבול מדבר לכאורה גם באופן חיובי בצורך שהדברים ייעשו 

ע"י עזר וכניסה בארגונים הקיימים, ועצ"ע[.

11 ליקוט מענות קודש תשמ"ז מענות קכה וקכח. 
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בענין שהאבות קמים אחרונים בתחיית המתים

 הת' יוחאי אורי שי' ביטון
 הת' שלום דובער שי' גול
תלמידים בישיבה

א
איתא בזהר2 שהאבות, "ישני חברון" יהיו האחרונים שיקומו בתחיית המתים - תיכף 

ומיד ממש, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעין כל.

והטעם לכך פירש בספר אבקת רוכל3 שזהו כדי שיקיצו ויעוררו על שמחה בראותם 
בניהם שקמו מקבריהם והארץ מלאה מכמה צדיקים וחסידים.

ולולי דבריו היה אולי אפשר לומר שזהו מחמת שבמדריגתם הגבוהה, "האבות הן 
הן המרכבה", הם אינם צריכים לעבור איזה ענין ששאר בנ"י שלא הגיעו למדריגתם 
הגבוהה יצטרכו לעבור, וכדוגמא ענין יום הדין שיהיה אחרי תחה"מ - לפי המפרשים 

שעניינו הוא יום הדין הגדול שבו כל האדם נידון כפי מעשיו או גם לפי המפרשים.

ב
הדבר  שונה  מדוע  השאלה  מתעוררת  שיקומו,  האחרונים  הם  שהאבות  זה,  בענין 

בשאר הצדיקים שעליהם אומר הזהר שהם קמים תחילה. 

האבות  של  משמחתם  שחלק  הנ"ל  רוכל  האבקת  דברי  עפ"י  בפשטות  לתרץ  ויש 
זהו )נוסף על שרואים את בניהם שקמו מקבריהם( גם שהארץ מלאה4 מכמה חסידים 
וצדיקים ]ובטעם שלא יקומו הצדיקים טרם קימת האבות אולי י"ל שאין הקב"ה רוצה 

להותיר את בני ישראל בלא צדיקים[.

12 נסמן )וכן שאר המקורות שבהערה זו( באגרת )תשובה( של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
מקייץ תש"ה בענין תחיית המתים - נדפס בלקו"ש מ' )מילואים( ח"ב ע' 225 ואילך.

13 ספר שני ח"ד.
14 ואולי י"ל שבדיוק הלשון "מלאה" נשלל הסתפקות בצדיקים שיהיו באותו הדור ובפרט עפ"י 

תיאורי חז"ל על ההתדרדרות הרוחנית הגדולה שתהיה אז.
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ועוד י"ל בפשטות שהטעם הנ"ל של האבקת רוכל שייך דוקא באבות שכל עם ישראל 
הם בניהם ושייכים להם בעצם מציאותם, משא"כ בשאר הצדיקים שכל אחד מהם רק 

חלק מבני ישראל קשורים עימו.

בדברי הגמרא אודות הסעודת לעתיד לצדיקים

 הת' ראם שי' דדוש
תלמיד בישיבה

)קיט, ב( מובאת דרשתו של רב עוירא )שלעיתים הביאה  בגמרא במסכת פסחים 
בשמו של רב אמי ולפעמים בשם רב אסי( שהקב"ה עתיד לעשות סעודה לצדיקים 
ביום שיגמול את חסדו לעם ישראל, דהיינו בימות המשיח, ולאחר שאוכלים ושותים 
מכבדים בזימון - נטילת כוס של ברכה את אברהם ומסרב מחמת פסול שמוצא בעצמו 
ומעביר זאת ליצחק אבינו ג"כ מוצא בעצמו פסול וכך ממשיך הדבר עם יעקב אבינו, 
משה רבינו ויהושע בן נון, עד שמגיעים לדוד המלך המגיב על ההצעה שיטול את הכוס 
ויברך באומרו: "אני אברך, ולי נאה לברך" והגמרא מביאה ע"כ )שדוד המלך נוטל את 

הכוס וכו'( כראיה את הפסוק "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא".5

והנה בענין טעם הקדמת אברהם ויצחק לזימון על כוס של ברכה בסעודת הגאולה, 
מעבר לכך שזהו עפ"י סדר הדורות )שלכאורה טעם זה לא מכריח להתחיל דוקא מהם 
ואפשר אולי היה להתחיל בסדר מלמטה למעלה: דוד יהושע וכו'(6, י"ל בפשטות שזהו 
משום שהמקור לדרשתו זו של רב עוירא שתהיה סעודה בגאולה הוא )כמבואר שם 
בגמרא( מהפסוק: "ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק"7 
ומהכפילות המיותרת שבפסוק )"ויגדל הילד ויגמל . . ביום היגמל את יצחק"( למדים 
ש"עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק" ואם כן 
מחמת שהמקור לסעודה זו הוא מהמשתה שעשה אברהם ביום היגמל את יצחק על כן 
אברהם, עורך המשתה, קודם לזימון ואחריו יצחק שבשלו נערך המשתה )ואח"כ כבר 

ממשיך עפ"י סדר הדורות(.

15 תהלים קטז, יג.
16 הערת המערכת: להעיר שבמהרש"א קישר את סדר נתינת הכוס של ברכה לדין שהגדול מברך 
כולם  נכנסו לא"י הם  ידו  יהושע שעל  גם  ידו  וגם משה שנתנה תורה על  "והאבות  וכותב  וממשיך 

גדולים מדוד".
17 בראשית כא, ח.
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נקודה נוספת שיש להמתיק בדברי הגמרא הללו: כשהגמרא מתארת את הסעודה 
דלעתיד לבוא משתמשת היא בלשון "ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק" ובטעם לכך 
שעם ישראל נקראים כאן דוקא זרעו של יצחק )מלבד הביאור הפשוט שזהו בהתאם 
לכך שהמקור ממנו דורשים על סעודה זו הוא מהסעודה בעת גמילת יצחק( יש לומר 
עפ"י דברי הגמרא במסכת שבת )פט, ב( שלעתיד לבוא ייאמר דוקא ליצחק "כי אתה 
אבינו"8, היינו שיהיה ניכר דוקא ביצחק מעלתו כאביהם של ישראל )כהמעשה המתואר 

שם שבו מתגלה דוקא ביצחק ה"כרחם אב על בנים"(.

וכל זה פשוט ולא באתי אלא להעיר.

בטעם כינוי המשיח כ"בר נפלי" ולא "בר נפלת"

 הת' אשר שמחה שי' קוק
תלמיד בישיבה

בגמרא במסכת סנהדרין )צו, ב - צז, א( מובא שרב נחמן שאל את רבי יצחק האם 
שמע מתי יבוא "בר נפלי" - בן הנופלים. רבי יצחק תהה מיהו 'בן הנופלים' ורב נחמן 
השיב שכוונתו למשיח. על כך תמה רבי יצחק: משיח, בן הנופלים אתה קורא לו? ורב 
נחמן השיב שכן וזהו על פי הכתוב: "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת"9. ומפרש 

רש"י: "את סוכת דוד הנופלת - מלכות דוד שנפלה להכי קרי משיח בר נפלי".

"בן  ולא  הנופלים"  "בן  נחמן את משיח בשם  רב  והנה לכאורה תמוה מדוע מכנה 
הנופלת" - עפ"י לשון הפסוק ד"סוכת דוד הנופלת" שהוא מקור כינוי זה של רב נחמן 
למשיח, וכך הוא גם בתוכן הענין כפי שמסביר רש"י )הנ"ל( שהנפילה המדוברת כאן 
היא נפילתה של מלכות בית דוד )שאותה המשיח מקים( ועפי"ז היה צריך לכנות את 

משיח בן דוד כ"בר נפלת".

והנה בביאור מיהם "הנופלים" י"ל בפשטות שהכוונה למלכי בית דוד, והיינו שמשיח 
אכן מקים את סוכת דוד הנופלת" - מלכות בית דוד, ומלכות בית דוד כוללת ומורכבת 
ממלכי בית דוד, ואם כן זהו ענין אחד. אמנם עדיין צריך ביאור מהו הטעם שרב נחמן 
בוחר להשתמש דוקא בביטוי "בר נפלי" המוסב על מלכי בית דוד ולא בביטוי "בר 

נפלת" שהינו בהתאם ממש לפסוק.

18 כלשון הפסוק בישעיהו סג, טז.
19 עמוס ט, יא.
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ואולי יש לומר עפ"י מה שהעירו הענף יוסף והבן יהוידע ש"בר נפלי" בגימטריא "בן 
ישי" - היינו דוד, ואולי בחר רב נחמן להשתמש בלשון זו כדי שהכינוי בו מכנה הוא 

את דוד מלכא משיחא יהיה מדויק ומכוון גם מצד הגימטריא.

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

צדדי הספק ע"ד 'יו"ט ב' של גאולה'

 הת' מנחם מענדל שי' קירשנזפט
בית משיח 770 - מבוגרי הישיבה

א
המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  אומר  ה'תנש"א10  השבועות  דחג  ב'  ליום  אור  בשיחת 

שליט"א )בתרגום חופשי מאידיש(: 

"ויהי רצון, שתיכף ומיד יקויים בפועל ה"נמי לכם" – קץ וסיום הגלות. ובמילא ישנו 
הסיום דיום )הראשון ד(חג השבועות, ועאכו"כ ההמשך דיום השני דחג השבועות שנת 
"אראנו נפלאות" – בגאולה האמיתית והשלימה, כך, שבמקום היותו יו"ט שני של גליות 
ובבנותינו".  ובזקנינו בבנינו  בנערינו  בנ"י,  גליות דכל  היום דקיבוץ  נעשה הוא מיד   –
ובהערה 25 שם: "להעיר משו"ת חת"ס או"ח סו"ס קמה: לא י"ט ב' של גליות רמז בשעת 
חדות מ"ת וחירות מאוה"כ )כמ"ש המג"א ר"ס תצד(, אלא י"ט ב' של גאולה בב"א כו', 

ע"ש. ואכ"מ". עכלה"ק.

והנה, בכדי לבאר את ענין "יום טוב שני של גאולה", נקדים את השתלשלות קביעת 
חז"ל על חגיגת יו"ט שני של גלויות בחו"ל;

קבעו רבותינו את אסרו-חג בארה"ק כיום טוב שני לדרים מחוצה לה עקב כך שלא 
הספיקו שלוחי בית-דין - המודיעים על קידוש החודש - להגיע מבעוד מועד לפני 
כניסת המועד למקומות המרוחקים מארץ ישראל, ועל כן קבעו חז"ל כי על תושבי 

מקומות אלו, אליהם לא הגיעו שלוחי בי"ד, לחוג יום טוב שני מספק.

לאחר שבטל קידוש החודש על פי הראיה וביטול הסנהדרין, תיקן הלל הזקן את לוח 
השנה. מעתה נודע לכל מראש מתי יחול ראש החודש ומועדיו - ללא צורך בשמיעת 

הידיעה משלוחי בי"ד.

110 לקהל שיחיו שחזרו מה"תהלוכה" - ספר השיחות תנש"א ח"ב ע' 565.
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ומכך עלתה ההווה-אמינא כי לכאורה כעת, כאשר ממילא אין יוצאים שלוחי בי"ד 
אף לא למקומות הקרובים, אין צורך בחגיגת יום טוב נוסף שנתקן כאמור מפני הספק. 
אך קבעו חכמינו שבאותו הדור שאין לשנות מהמנהג שננהג עד עת תיקון הלוח, וכי 
יש להמשיך ולשמור את יום טוב שני של גלויות אף כשישנו תאריך מדוייק וודאי, שכן 

חגיגת יו"ט שני הינה מתקנת חכמים ואין לבטלה11.

ב
במספר פעמים בשיחות קודשו מתייחס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לנושא 
ויחזרו  לירושלים  הסנהדרין  יחזרו  כאשר  לבוא,  לעתיד  כן  אם  יהיה  מה  ושואל  זה, 
לקדש עפ"י הראיה, האם גם אז ימשיכו לחוג ב' יו"ט בחו"ל – שכן גם עתה יודעים אנו 

מתי בדיוק חל יו"ט על פי הלוח, ועדיין חוגגים בחו"ל ב' יו"ט. 

בשיחת שמח"ת תשמ"ט12 )בלתי מוגה( מגדיר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
בשאלה זו ב' צדדים לספק:

צד א' – בחזרת הסנהדרין למקומם וקידוש החודש על פי הראיה על ידם, חוזרת 
בעיית ידיעת קידוש החודש למקומה, כאשר היהודים ברחבי תבל המרוחקים ממקום 
הסנהדרין לא ידעו אודות קידוש החודש בזמנו. אך אף אם נאמר שיתכן להודיע לכל 
אבותינו  כיון ש"מעשה  שני  יו"ט  יבטל  לא  עדיין  בזמנו13  החודש  קידוש  על  ישראל 

בידינו".

ובלשון קודשו שם: "היו"ט דשמח"ת ביום בפ"ע )נוסף על שמע"צ( הוא בחוץ לארץ 
יו"ט שני של גלויות, מצד ספיקא דיומא, )גם בזמן הזה כשקובעים החדשים ע"פ החשבון 

שאז אין מקום לספק, כי מעשה אבותינו בידינו(. 

ומכיון שכך נהגו בנ"י במשך ריבוי דורות, יש מקום לומר שימשיכו לנהוג כן )לחגוג 
הראי',  ע"פ  החדשים  קידוש  שיתחדש  לאחרי  גם  שני(  יו"ט  בפ"ע,  כיו"ט  שמח"ת 
כשיקויים היעוד "ואשיבה שופטיך כבראשונה", "בטבריא עתידין לחזור". אע"פ שבזמן 
ההוא לא יהי' ספיקא דיומא )מכיון שיוכלו להודיע על קידוש החודש תיכף ומיד בכל 
המקומות(. ע"ד שמצינו שחוגגים יו"ט שני דחג השבועות אע"פ שאין בו ספיקא דיומא 
)מכיון שקביעותו אינה תלוי' בימי החודש אלא בחמישים יום לאחרי ט"ו ניסן ועד אז 

111 ראה אנציקלופדיה תלמודית בערכו בארוכה.
112 התוועדויות תשמ"ט ח"א ע' 227.

113 כמו בשימוש באמצעי הטכנולוגיה שהמתאפשרים היום, בתחליף להדלקת המשואות בראשי 
ההרים )כמתואר במשניות מסכת ראש השנה פ"ב )משניות ב-ג(, רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק 

ג', הלכה ח'(. 
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בודאי הגיעו כבר השלוחים שהודיעו על הקביעות דר"ח ניסן וט"ו ניסן( כדי שלא לחלוק 
במועדות".

]ביאור הדברים: חג השבועות נחוג לאחר חמישים יום של ספירת העומר ואינו תלוי 
ימים. הטעם  בב'  בחו"ל  חוגגים  חג השבועות  את  גם  זאת,  ובכל  בתאריך החודש14. 
כולל  המועדים,  כל  כן  ועל  במועדות"  לחלק  ש"לא  כדי  הוא  בפוסקים  מבואר  ע"כ 
שבועות, נחוגים בב' ימים15. אשר על כן, לכאורה דומים כל המועדים בחו"ל לעת"ל 
לחג השבועות בזמן הגלות - שעל אף הידיעה הברורה שצ"ל יו"ט אחד, עדיין חוגגים 

ב' ימים בתקנת חכמים[.

אך עפ"י צד זה של הספק, עדיין אינו מובן: הרי באם יתכן מצב בו שלוחי בי"ד היו 
מגיעים לכל בני ישראל )ע"ד כמו שהיה בעת בנ"י ישראל במדבר, למשל( - הרי ודאי 
שהיו חוגגים יום אחד כל בני ישראל. ואם כן האם ניתן לומר שרק מפני תקנת חכמים 
שנתקנה בזמן הגלות עקב מאורעות הגלות )ביטול הסנהדרין, הגלויות וכו'( - יקבע כן 

גם לעת"ל, גם כשיבטלו סיבות אלו? וכדלהלן.

צד ב' - לעתיד לבוא הרי יקובצו כל נדחי ישראל לארץ הקודש. וממילא, לכאורה, 
נופלת בעיית ידיעת קידוש החודש - שהרי כולם ידעו מתי קידשו את הלבנה ואזי י"ל 

שחגיגת שני ימים טובים תתבטל.16

במעט  זהה  לספק,  ג'  צד  ומוסיפים  זו  בסוגיה  דנים  אשר  מהאחרונים  גם  ישנם 
לקודמו: עפ"י דברי המדרש אשר "עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות17", 
מובן שלעת"ל יהיה כל העולם כולו ארץ ישראל. ואם כן, הרי לא יהיה לעת"ל מקום 
שיוגדר כחוצה-לארץ ואם כן לא יהיה מקום בו יחוגו ב' יו"ט. ולפ"ז לכאורה תתבטל 

תקנת חכמים.

בהערה 25 בשיחת ליל ב' דחגה"ש הנ"ל מביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
את דברי החת"ם סופר בשו"ת שלו18, הדן בצד הב' של הספק ומביא בתוך כך בדבריו 
חידוש מופלא: " . . לא י"ט ב' של גליות רמז בשעת חדות מתן תורה וחירות מאומות 
העולם, אלא י"ט ב' של גאולה במהרה בימינו אמן, דלש"ס פ"ק דגטין )ח' ע"א( דכל 

114 זוהי, אגב, הסיבה לכך שהמחלוקת )שבת פו ע"ב( בין רבנן לרבי יוסי אם התורה ניתנה בשישה 
בסיון או בשבעה בו אינה נוגעת למעשה, כיון שמונים חמישים יום מחג הפסח ואין חג השבועות תלוי 

בתאריך קבוע.
115 לבד יום הכיפורים, שנחוג ביום א' בכל העולם וטעמו שונה וכמה ביאורים בדבר. ואכ"מ.

116 אולי אפשר לומר גם שכאשר כל בנ"י בארה"ק, בקיבוץ הגלויות, הסיבה לביטול יו"ט שני היא 
כיון שאין מי מבנ"י ישראל שנמצא מחוץ לארץ )ע"ד זה ראה הצד השלישי דלהלן(.

117 ילקוט שמעוני ישעיה תקג.
118 או"ח סו"ס קמה.
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הנסין שבים הגדול עד אוקיינוס שייכים לארץ ישראל והוא עד מצר רמון ספרד, ואם 
ידורו שם על האיים האלו ישראלים, שם לא אפשר להודיע לא על ידי משואות ולא ע"י 

שלוחים כי רחוקים זה מזה וע"כ צריכים לעשות ב' ימים טובים של גאולה".

בנו, בעל ה"כתב-סופר", מביא גם כן את הדברים בשם אביו וכותב19: "אמנם חזיתי 
אחד קדוש מדבר, הוא אדוני אבי מורי ורבי מאור הגולה זצ"ל . . דגם בביאת גואל 
הצדק יעשו שני ימים טובים של גליות שיתרחב ארץ הקדושה והניסים והאיים שבים 
יהיו שייכים לארץ הקדושה, שאפילו ע"י משואות לא יהיה אפשר להודיע לכל ישראל 
קביעא דירחא, וממילא יהיו עושים שני ימים טובים של גאולה ולא של גליות, כך כתב 

אאמ"ו זצ"ל. יראו עינינו וישמח לבנו בב"א".

מובן, שאף בתוך גבולות ארה"ק יתכן ולא יגיעו השלוחים בזמנם להשמיע אודות 
קידשו החודש, ויחוגו תושבי ארה"ק המרוחקים ב' ימי חג בארץ ישראל גופא – כצד 

הב' של הספק.

ויש להאריך עוד בזה ולבאר את פירוש המילים ד"יו"ט ב' של גאולה" ומה הנפקא 
מינה למעשה ועוד חזון למועד בעז"ה.

שיחת כ"ח ניסן תנש"א כחלק מ'בשורת הגאולה'

 א' התמימים
תלמיד בישיבה

א
מלך המשיח  אדמו"ר  כ"ק  ציוונו  בה  הידועה"20  "השיחה  תנש"א,  ניסן  כ"ח  שיחת 
שליט"א: "עשו כל אשר ביכלתכם - ענינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים 
דתיקון – להביא בפועל את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!", נתפסת בפשטות וכהנחה 

119 ח"ב סעיף ד ד"ה אמנם.
120 כפי שכונתה ע"י הרבי במענה קודשו לר' רמי )רחמים( אנטיאן שכתב ע"ד קייטנה שניהל בצפת 
ושהקייטנה  בביאת המשיח",  "אני מאמין באמונה שלימה  בסיסמת:  לכן  קודם  עיה"ק עשור שנים 
הייתה חדורה כל כך בכמיהה למשיח עד שא' מילדי הקייטנה הי' חדור בכך ולא פסק מלדבר על משיח 
בכל הזדמנות עד שהוריו חששו לשלומו. וסיים הנ"ל במכתבו: "ואני שואל, ריבונו של עולם! ולו רק 
בגלל ילד יהודי אחד שאחרי אלפיים שנה ש"אותותנו לא ראינו" – שכלתה נפשו בציפי' למשיח – 
האם אין זה מן הראוי שתבוא כבר הגאולה ע"י מלך המשיח...?!". ועל זה ענה הרבי )בד' אייר תנש"א(: 

"הרי זו היא טענתי בשיחה הידועה אזכיר עה"צ".
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ראשונה כשיחה כואבת שבה הביע הרבי את תמיהתו )"הייתכן שמבלי הבט על כל 
העניינים עדיין לא פעלו את ביאת משיח צדקנו, דבר שאינו מובן כלל וכלל" וכן מכך 
שלא מרעישים לפעול ביאת המשיח ולא מופרך שלא יבוא הלילה ומחר ומחרתיים 
כדי  וכו' כשקובע שכל מה שעשה  רק מפני הציווי  היא  וגם הצעקה עד מתי  רח"ל 
)ובעת אמירת  ויפעלו להביא את משיח לא הועיל  יצעקו באמת  ירעישו,  בנ"י  שכל 
היחיד  והדבר  מכך"(  יצא  לא  כלום  ולריק,  "להבל  חריפות:  ביתר  התבטא  הדברים 
שיכול לעשות למסור זאת אלינו וכו'( וכך אכן נתפסה השיחה בשעתו וגרמה להלם 

גדול וכו' והדברים ידועים.

אמנם מאידך החל מהקיץ שלפני כן, קיץ תש"נ, החל הרבי לצטט שוב ושוב ולהדגיש 
המקדש  בית  גג  על  עומד  בא,  המשיח  שמלך  ש"בשעה  האומר  המדרש21  דברי  את 
ומשמיע לישראל ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם" והרבי פירש שהמדובר הוא עוד 
בזמן הגלות שמשיח מבשר לישראל את בשורת הגאולה, "ענווים, הגיע זמן גאולתכם", 
ומכריזים במיוחד לאחרונה"22,  "כפי שהכריזו  ואף אמר בפירוש שכן מרחש בהווה, 
ואכן מן המפורסמות הוא שבאותה התקופה עורר ועסק הרבי בשיחותיו ב'שטורעם' 
כל  מתחילים  ושכבר  וכו'  אליה  וקרבתנו  לגאולה  ותקופתנו  זמננו  מוכנות  על  גדול 
ענייניה כטעימה, הכנה ועד להתחלה וכו'23 ומסתבר שיש להתאים גם שיחה ידועה 

ועיקרית זו ל'קו' זה שבשיחות אותה התקופה.

ב
והנה באמת שייכותה של השיחה )גם( ל'בשורת הגאולה' מפורש הוא בצורה ישירה 
בדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשני מקומות - אלא שאין הכל שמים לב 

אליהם:

האמור  של  כללי  ענינים  תוכן  כעין  מופיע  א'(  )בסעיף  ניסן  כ"ח  שיחת  בפתיחת 
בהמשך24, נאמר: "יש לעורר ולהזכיר ולהדגיש עוד הפעם ע״ד גמר ושלימות מעשינו 
תוכן  את  שמגדיר  היינו  כדלקמן".  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  להבאת  ועבודתינו 
דבריו בהמשך כהזכרה והדגשה של גמר ושלימות מעשינו ועבודתנו, ומתאים לה'קו' 

הנ"ל )ויש לעיין ולבאר בכוונת הדברים בדיוק ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה(.

121 ילקוט שמעוני ישעי' רמז תצט.
122 שיחת ש"פ חיי שרה תנש"א

ה'תשנ"ג(  אב  מנחם  )קה"ת,  הגאולה'  'בשורת  בספר  ונדפסו  נקבצו  מהשיחות  אלו  חלקים   123
בברכתו והסכמתו הק' של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א )כולל על שם הספר(.

124 כמצוי פעמים רבות בשיחות הקודש של אותם השנים שנערכו )לצורך הגהתן אח"כ ע"י כ"ק 
אד"ש מה"מ( ע"י 'ועד הנחות בלה"ק'.
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בפתיחת שיחת ש"פ תזריע ומצורע תנש"א נאמר: "בהמשך להמדובר ומודגש ביותר 
בו  כל התלוי  כאו״א מישראל לעשות  ע״ד הצורך בפעולתו של  בזמן האחרון ממש 
להביא את משיח צדקנו בפועל ממש תיכף ומיד ממש, - כיון שבימינו אלה ממש )עם 
סיומו של חודש ניסן דהי׳ תהא שנת אראנו נפלאות( ״כלו כל הקיצין״ )״קץ הימים״ ו״קץ 
הימין״( כפשוטו ממש, ובודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו, וכאו״א מראה באצבעו 

ואומר ״הנה זה )מלך המשיח( בא״, שכבר בא )בלשון עבר( ברגע שלפני רגע זה".

היינו שאומר מפורשות שהטעם שמדבר ומדגיש בזמן האחרון ממש ע"ד פעולתו של 
כאו"א מישראל להביא את משיח, ובהערה מציין לשיחת כ"ח ניסן )ושיחת ש"פ שמיני 
שלאחריה ובהמשך לה(, זהו מצד שאירעו התחלה והתקדמות מיוחדים ושלב חדש 

בענין של משיח בימים אלו של סיום חודש ניסן תנש"א.

והנה בענין זה השני יש אולי לומר שבדבריו אלו )שסיבת הדיבור וההדגשה אודות 
אז(  בענין משיח שהחל  החדש  והשלב  המיוחדת  מצד ההתקדמות  היא  כעת  משיח 
הטעם  מגלה  כעת  ושרק  ניסן  כ"ח  בשיחת  כלל  רמוז  שלא  ממש  מחודש  ענין  אינו 
הפנימי למה שדיבר אז, אלא י"ל שע"ד שבשיחת כ"ח ניסן מבאר את מעלת הזמן בענין 
הגאולה שזהו "יום זכאי בנוגע להענין הכי עיקרי דגאולה האמיתית והשלימה" ומכך 
בא להמשך דבריו, ש"ע"פ האמור לעיל ע"ד הדגשת ענין הגאולה )במיוחד( בזמן זה - 
מתעוררת תמיהה הכי גדולה" וכו' ועל כן מוסר הענין אלינו וכו' וכו', עד"ז יש לפרש 
בביאור בשיחה דתזו"מ כשאומר שהדגיש אודות משיח מכיון שהחל שלב חדש בענין 
משיח, אלא שכאן מדבר בענין אחר, לא מצד שייכות התאריך וכיו"ב לגאולה אלא מצד 

המציאות החדשה דהתקופה שפרט זה הוא אכן חידוש שלא נאמר בשיחת כ"ח ניסן.

וכל זה הוא פשוט. 
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תחילתה של תנועת הנסתרים

 הרב יהודה לייב שי' ויסגלס
מאנ"ש כפר חב"ד

א
בספר הזכרונות )פרק קז( מסופר על אסיפה שנערכה על ידי רבי אליהו בעל שם ובה 

הוחלט על הקמת תנועת הנסתרים:

"כדי להפיץ את הקבלה ודרכיה בתפוצות ישראל הזמין רבי אליהו אסיפה מיוחדת 
של תלמידים ומעריצים ובאסיפה זו הוחלט להקים אגודה מיוחדת של נסתרים, שהיה 
עליהם לערוך גלות ולנדוד מעיר לעיר ומכפר לכפר. בנדודיהם אלה היה עליהם לבצע 
ולמעשים טובים,  ולעוררם לעבודת הבורא  בין פשוטי העם  משימה כפולה: לחדור 
ומצד שני ליצור קשרים הדוקים עם הלמדנים על מנת לעודדם ללמוד קבלה. כבר אז 

חדר לימוד הקבלה לישיבות גדולות כמו וורמייזא, פראג, לובלין, חלם ופינסק.

המלאכות  בכל  עסקו  הגיעו  אליהם  במקומות  בנידודיהם.  מיד  החלו  הנסתרים 
הפשוטות כמו חטיבת עצים ושאיבת מים, ועל ידי כך התקרבו ליהודי ההמון ללמדם 
יראת שמים ומדות טובות. בתחום לימוד הקבלה למדו הנסתרים והפיצו את ספריו 
של רבי מאיר בן גבאי, שיצאו לאור הדפוס. במשך עשרים שנה עשו נפלאות ואלפים 

החלו ללמוד קבלה . .

שונות
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אגודת הנסתרים החלה להתפשט ולהסתעף תחלה תחת הנהגתו של הגאון והצדיק 
מוורמייזא, ומאוחר יותר תחת הנהגת רבי יואל, הבעל שם מזמושטש, שממנו עברה 
ההנהגה לרבי אדם, הבעל שם מרופשיץ . . רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד ומפיץ 

החסידות, היה מנהיגם של הנסתרים לאחר רבי אדם בעל שם".

ומכאן שראשיתה של תנועת הנסתרים ברבי אליהו בעל שם.

אמנם במקום אחר בספר הזכרונות )פרק כ( משמע שראשיתה של תנועה זו הייתה 
בתקופה מאוחרת יותר לאחר הסתלקותו של רבי אליהו בעל שם:

"עוד בשנת תכ"ה כבר התקיימה קבוצה של צדיקים נסתרים שקיבלו על עצמם את 
המשימה לרומם ולהיטיב את המצב הרוחני בעם היהודי . . העוני בין היהודים היה אז 
עצום. יהודים רבים טרם חזרו לאיתנם מגזירות שנות ת"ח ות"ט, בהן נהרסו קהלות 
נאלצים לצאת  היו  ילדים רכים  ובוהו בחיים היהודים.  ונשתרר תוהו  יהודיות רבות 

לעבודת פרך כדי לא להיות למעמסה על הוריהם העניים או כדי לעזור להם במעט.

התורה.  ללימוד  להתמסר  כלל,  בדרך  ישראל,  ילדי  יכלו  לא  כזה  שבמצב  "מובן 
זה  דבר  כליל.  ונתרוקנו  כמעט  הישיבות  שלהם.  ה"חדרים"  מן  נותקו  רבים  ילדים 
הוביל בהכרח לידי כך שגדל דור של עמי הארץ, אם כי היו יהודים יראים. הצדיקים 
הנסתרים ראו איפוא לעצמם משימה חשובה ביותר: לעודד את היהודים המגושמים, 
והמיואשים במדה גדולה, ולעורר בקרבם תקוה ואמונה בעתידם שלהם ובעתיד עם 
ישראל. היו, איפוא, הנסתרים הללו - מורי דרך, מעודדים ומנחמים, והשפעתם היתה 

גדולה וחשובה במדה יוצאת מן הכלל".

מן המסופר כאן משמע שיציאתם של הצדיקים הנסתרים אל המערכה, החלה רק 
מאוחר יותר לאחר הפרעות של ת"ח ות"ט בפולין )אוקראינה ופולין של היום(, ומשמע 

אם כן שכל זה נעשה והחל רק בתקופתו של ר' יואל בעל שם.

ב
שלאגודת  לעיל  שהובא  מה  ע"פ  הדברים  שבין  הסתירה לכאורה  את  לבאר  ויש 
וחרם  התנגדות  כך  על  היה  )שכן  בסתר  הקבלה  הפצת  הא'  מטרות  שתי  הנסתרים 
גלויים במדינת אשכנז שוורמייזא שוכנת בה(, והב' עידוד וחיזוק היהודים הפשוטים 

והנדכאים.

ויש לומר שבתחילה הוקמה תנועת הנסתרים כדי להפיץ את הקבלה, ורק בשלב 
מאוחר יותר נוסף לה תפקיד חשוב ועיקרי של ההתעסקות עם שכבות העם החלשות, 
ולפי זה המובא בפרק קז מדבר על תנועת הנסתרים בכללותה שיש להם תפקיד כפול, 
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אולם בתחילת פעולתם היה זה רק בהקשר של הפצת הקבלה כפי שמתואר שם, ואילו 
המובא בפרק כ מדבר על התפקיד השני שהוא החל למעשה רק משנת תכ"ה ואילך, 

והתבסס יותר בשנות נשיאותו האחרונות של רבי יואל בעל שם )בשנת ת"נ לערך(.

וראיה לביאור זה מהמובא בלקוטי דיבורים: 

"בשנת ש"נ השתקע הגה"צ רבי אליהו ב"ר יוסף יוספא, בעיר וורמייזא . . כעבור 
כמה שנים, מייסד הגאון ר' אליהו בעל שם מוורמייזא את מחנה הצדיקים הנסתרים, 

קבוצת תלמידים שעבודתם היתה להפיץ את לימוד הקבלה בקהילות השונות.

כך עברה תקופה של קרוב למאה שנה ]ש"נ-ת"נ[ . . בשנות נשיאותו האחרונות של 
הגאון הצדיק ר' יואל בעל שם ועשרות שנות נשיאותו הראשונות של הגאון הצדיק ר' 
אדם בעל שם – באה לידי ביצוע, על ידי תלמידיהם, מחנה הצדיקים הנסתרים, דרך 

חדשה לקרב את פשוטי העם על ידי סיפורי ואגדות התורה.

בשנת תע"ו, כשהגיע מורנו הבעש"ט לשנתו הי"ח הוא מציע דרך חדשה בעבודת 
הנסתרים – להתעסק בעניני חינוך ולדאוג להושיב מלמדים בכל הישובים היהודיים". 

ודו"ק.

ג
על פי זה יש לבאר את במקצת את מבוכתם של חוקרי דברי הימים אודות זהותו של 

ר' אדם בעל שם: 

לפי המסופר בספר הזכרונות ניהלו ר' אליהו בעל שם, ור' יואל בעל שם ישיבות שהם 
עמדו בראשם, כאשר מטרת הישיבות הייתה הנחלת לימוד הקבלה בקרב הלמדנים.

לעומתם ר' אדם בעל שם )וכן הבעש"ט, הרב המגיד, ורבותינו נשיאנו  -מלבד הצ"צ 
- עד להקמת תו"ת(, לא ניהל ישיבה במובן הרגיל, אלא את חבורת הנסתרים, שכעת 
ולכן הוא לא היה  ולחזקם.  בין המון העם לעודדם  תפקידם העיקרי היה להתערות 

מוכר אלא לחבורת הנסתרים עצמם. ומכאן נבעה מבוכתם של החוקרים.

אבל לנו ידוע מכתבי רבותינו נשיאנו שר' אדם בעל שם היה מרופשיץ שבגליציה. 
והוא זה שדחק בבעל שם טוב להתגלות, והעביר לו את שרביט ההנהגה.

ד
בהקדמתו  לאיתן"  ה"משכיל  עמד  עליה  רבתי  תמיהה  גם  לבאר  אפשר  הנ"ל  לפי 

להוצאת הספר "סדר הדורות" של רבי יחיאל הלפרין אב"ד מינסק:
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" . . באמת דרשתי וחקרתי תמיד אחרי ידיעת תולדותיו, וכלתה נפשי לאספם יחד 
בחוברת, אבל עלה חרס בידי, כי פסקה הידיעה ונתק החבל מכל אשר על אודותיו . . 
ומה זה ועל מה זה באמת נפסקה הידיעה כל כך לא ידעתי שחרה . . ויותר יש להפליא 
כי לפי עוצם פרסומו ורב גדלו מדוע לא בא זכרו בספרי המחברים בדור ההוא, לא 
לישראל  כחוק  למעשה  הלכה  זו  ה'  דבר  ממנו  ושאלו  מפיהו  תורה  בקשו  כי  מצינו 

להביא בל דבר הקשה אל גדולי הדור. הלא דבר הוא!

גם הלא עינינו הרואות בהסכמת הגאון מו"ה חיים כהן ראפפארט אבד"ק סלוצק 
זקן  ז"ל כי יתארהו  ולבוב לספר סדר הדורות שנתן בשנת ת"צ בחיי הגאון המחבר 
ויושב בישיבה, אשר הדברים האלה יעידו ויגידו כי היו לו תלמידים אשר יצקו מים על 
ידו, והלא האריך ימים על כסא הרבנות פה מינסק לא פחות מן חמש ושלשים שנה . . 
ובהמשך השנים הרבות האלה הדעת מחייבת כי היו לו תלמידים למאות, ואיככה לא 
נמצא כל זכרון מי היו מתלמידיו, גם לא נמצא זכר מאחד מתלמידיו שומעי לקחו מה 

שקבלו מתורת רבם בעל פה או בכתב, נשגבה לא נוכל לה!".

ומסכם הרנמ"ל – "מדוע גם פה עירנו אין זכרון למעשה תקפו וגבורתו דבריו בקדש? 
מדוע לא בא זכרו בספרי המחברים בדורו בשאלות ותשובות ומשא ומתן של הלכה? 

מדוע לא נודע מי היה מתלמידיו ואין אחד מהם אשר יזכירהו ויאמר דבר בשמו?".

אבל לפי הנ"ל אין בכך תמיהה כל-כך בקושייתו האחרונה, שכן לפי המסופר בספר 
הישיבה,  ראש  היותו  מלבד  נסתרים  חבורת  בראש  עמד  יחיאל  רבי  גם  הזכרונות 
ותלמידיו אלו עטו על עצמם ארשת של פשיטות, ואפשר אשר מפני כל זה הנה לא 

נודע מי היה מתלמידיו ואין אחד שיזכירוהו.

ניסן  ר'  הד לכל הנ"ל אפשר למצוא בספר הזכרונות )פרק נא(, כפי שמסופר על 
מהארקי:

"עוד כאשר שהה ר' ניסן במינסק בפעם הראשונה נודע לו על קיומה של קבוצה 
קטנה של למדנים העוסקים בתורת הקבלה, ולאחר מאמצים מרובים הצליח להתקבל 
לחברה זו. רבי יחיאל ]הלפרין בעל 'סדר הדורות'[ היה רבה של חברה זו, ובתורת 
באו  לשיטתו  הגלגולים.  ענין  נכבד  מקום  תפס  החברה  בני  לפני  שלימד  הקבלה 
בתנ"ך  הכתובים  הדורות,  מכל  הקדושים  כל  של  נשמותיהם  בדורותינו  בגלגולים 
כזה  באופן  והנביאים.  והאימהות  האבות  הראשון,  אדם  מן  החל  ובזוהר,  ובתלמוד 
מתבטאת ההמשכיות של דורנו לדורות הקודמים. בני החברה האמינו כי רבי יחיאל 

ניחן ברוח הקודש וזוכה לגילוי אליהו, ובדרך זו ידועים לו כל פרטי גלגולי הנשמות.

. . בתוככי החברה מצויה חבורה מיוחדת שיש לה דרך משלה בעבודת הבורא. על פי 
מה ששמע אין בני חבורה פנימית זו מתמסרים כליל ללימוד הקבלה, ואין הם עוסקים 
בסיגופים ותעניות. מעיקרי דרך זו בעבודת ה' הוא קיום המצוות בשמחה גדולה. לר' 
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ניסן אף נודע כי חברי קבוצה זו מאריכים בתפלה, ולפני התפלה הם טובלים במקוה 
כי רוב חברי הקבוצה האמורה  יתירה. הוא גם שמע  וכי כל דרכם בצניעות  טהרה, 
עוסקים ביגיע כפיהם, וכי גם אלה מביניהם שאינם בעלי מלאכה פשטו את "איצטלא 
דרבנן" והם לבושים בגדים רגילים של בעלי מלאכה. זאת, כדי שיוכלו להתחבר עם 
מאלה  יש  כי  שמע  עוד  טובים.  ולמעשים  לתורה  לקרבם  זו  ובדרך  פשוטים  אנשים 
היוצאים תכופות לערוך גלות, ובסיבוביהם בין אנשי ההמון, לבושים כאנשים פשוטים, 

הם מעוררים אותם ומדריכים אותם לעבוד את ה' ולשמור את תורתו.

. . אין הקבוצה במינסק יחידה מסוג זה, וכי לאמתו של דבר היא קשורה בשורה 
של חבורות רבות דומות הקשורות זו בזו. בראש חבורות אלה עומד צדיק גדול ובעל 

מופת, בשם רבי אדם בעל שם". ע"כ.
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מענות קודש בפרסום ראשון

לחביבותא דמילתא וכפי הנוהג שהתפשט לאחרונה מובאים בזה מספר מענות קודש 
מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א המתפרסמים כאן לראשונה

א
]חסר תאריך[

מענה ל'ועד הנחות בלה"ק' שרצו לחלק ג' דרגות ב'עד דלא ידע' - תענית אסתר, 
כפורים שושן פורים )מהעתקה(:

)1( הרי פורים לכ"ע עד דלא ידע. ואין ג' חלוקות

ובפרט מפורים - צע"ג אם צ"ל על הסדר )התחלה למטה ואח"כ( וקרוב לומר הפכו

)מהעתקה(

ב
]תשמ"ב )?([

)1( נ"ת ות"ח ] - בקשר לאלו שקיבלו על עצמם לצלצל[

)2( כל השאלות שייך להועד כמובן

הוספה
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)ואולי  )איפוא שיהי'( חלק חשוב  יהי' ההמשך במק"א  )3(  לברר היש חשש באם 
רובם( לא ילך למקום הב' )ובפרט שיהי' לאחר כמה שעות מההתחלה( ויאמרו שניצלו 

אותם ואח"כ עשו העיקר בלעדם וכו'. ] - על השאלה האם לעשות ההקפות ב-1770[

)4( ביארתי וכמה פעמים, ופשוט הוא בלאה"כ: שזוהי הזדמנות יחידה )שלא הייתה 
במשך כל 42 השנים( לקרב ולאחד מכל החוגים2.

)מהעתקה(

ג
]כ"א אדר תשמ"ג[

מענה למרת פריידא העכט שכתבה: "על פי הצעת הנהלת נשי ובנות חב"ד נתמנתי 
כעורכת הקאנווענטשאן זשורנאל של נשי ובנות חב"ד היוצא לאור אי"ה לכבוד הועידה 
הבעל"ט. מצורף בזה המאמרים והחומר שהכנתי עבור הזשורנאל. הועידה . . תתקיים 
אי"ה בכ"ג - כ"ו אייר, מאי 6 - 9 למספרם, והננו מבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 

לכבוד הועידה. ואבקש ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א שתהי' כל הנ"ל בהצלחה.

המומחים  עם  התייעצות  וצ"ל  שייך 
בכיו"ב.

חב"ד  דנשי  כנס  בס'  שתעיין  כדאי 
שהו"ל ז"ע באה"ק.

להחזיר המצו"ב - בכל אופן צ"ל כו"כ 
תמונות בצבעים שונים.

בהצלחה  כהנ"ל  שיהא  עה"צ  אזכיר 
רבה וכו'.

)מהעתקת המזכיר(

11 אולי שייך למענה כ"ק אד"ש מה"מ לר' דוד רסקין בט"ו טבת תשמ"ב שהציע שמעמד סיום 
הס"ת הכללי הראשון שע"י ישיבת תו"ת המרכזית יתקיים ב-770: "בהאטל גדול או בבנין בתו"ת וכו'" 

)ליקוט מענות קודש תשמ"ב מענה סד(.
12 להעיר שכעין זה כתב כ"ק אד"ש מה"מ לרב יצחק יהודה ירוסלבסקי בער"ח אדר תשמ"ב בקשר 
למעמד סיום הס"ת הכללי של ילדי ישראל: "כוונתי בפרט לסידור אופן סיום והכנסת הס"ת – שהייתה 
הזדמנות יוצאה מן הכלל ויחידה במינה לקירוב ואיחוד כל החוגים, ובאופן דפעולה נמשכת בכיון זה 

וכו' וכו'" )ליקוט מענות קודש תשמ"ב מענה צב(.
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לזכות
כ"ק אדמו"ר שליט"א 

מלך המשיח 
מהרה יגלה - אמן כן יהי רצון
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לזכות צוות הישיבה העושה לילות כימים למען תלמידי 
התמימים בגשמיות וברוחניות

חברי הנהלת הישיבה:
הגה"ח הרב יצחק אהרן שי' אקסלרוד - ראש הישיבה
הרב יוסף יצחק שי' בקשי - משגיח ראשי ומנהל רוחני

הרב פנחס רמי שי' שוורץ - מנהל מערך הלימודים

חברי ההנהלה הגשמית:
הרב זאב שי' סלאווין 
ר' יוסף יצחק שי' קליין

ר' זוהר שי' דנסון - ראש חוג ידידי ותומכי הישיבה

צוות הרמ"ים והמשפיעים:
הרב מנחם מענדל שי' בקשי

הרב שמואל שי' דונין
הרב אושריאל שי' דהן

הרב טוביה שי' יעקובוביץ'
הרב יצחק מאיר שי' מיידנצ'יק
הרב ברוך שניאור שי' נחשון

הרב שניאור זלמן שי' קוביטשעק

ר' מתיתיהו שי' חברים - מנהל הפנימייה
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לזכות
הק'  לישיבתנו  השלוחים  התלמידים 

שפעלו בשנת תשפ"ב

הת' ישראל שי' הכהן ברנדלר
הרה"ת יניב שי' גלילי

הת' דוד שלמה שי' גרשוביץ
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לעילוי נשמת
הרה"ח ר' חונה חיים הכהן בן אברהם 

יוסף כהנא
נלב"ע כ"ח סיון ה'תשס"ב

ו"הקיצו ורננו שוכני עפר" תיכף ומי"ד ממ"ש 


